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№1 СЕКЦИЯ 

ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ БАҒЫТЫ 

 

СЕКЦИЯ №1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ 

 

SECTION №1 

NATIONAL ECONOMY, MANAGEMENT AND DIRECTION OF LEGAL 

ISSUES 

  

            

ӘЛЕМДЕГІ КРЕАТИВТІ ЭКОНОМИКАНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Кеңесова А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Креативті экономиканың мәні мынада яғни бастысы бұл адамның 

«білімі» «идеясы». Алғаш рет 1980 жылы Ұлыбританияда креативті 

индустрияның дамуы басталды.Қазіргі уақытта ЕО елдері мен Қытай креативті 

кезеңге көшуге тырысуда, бірақ қазіргі уақытта Жапония, АҚШ және Оңтүстік 

Корея осы сатыда дамып келе жатыр. Елдерде креативті экономиканың 

дамуымен шағын және үлкен бизнес үшін мемлекеттен қолдау басталды. Ішінде 

әр елдің экономикасын дамыту «креативті индустрия» тұжырымдамасы оның 

мәні мен маңыздылығын әлемнің кез-келген Үкіметі мойындайды және 

«креативті экономика» идеясына жол бере бастайды. Қазіргі экономика 

негізінен креативті экономика болып табылады. Мен дамыған елдер ақпаратқа 

негізделген және білімге негізделген экономика түріне көшеді деп 

айтатындармен келісемін [1]. Сонымен қатар, шығармашылық индустрияға 

әлемдік бизнестің ең ірі және ықпалды салалары кіреді. «Креативті  экономика» 

кітабының авторы Джон Хоукинс «идеялары бар адамдар машиналармен 

жұмыс істейтіндерге, тіпті осы машиналарға иелік ететіндерге қарағанда күшті 

және ықпалды болады» деп жазады [2]. Жақында ЮНКТАД креативті 

экономика бағдарламасының жетекшісі Эдна дос Сантос: «кез-келген адам, 

әлемнің қай елінде, қай елде өмір сүрсе де, күн сайын білім алу, жұмыс 

уақытында, демалыс және ойын-сауық кезінде шығармашылық өнімдерді 

тұтынады. Таңертең біз тұрып, киінеміз, музыка қосамыз, газет оқимыз, 

теледидар көріп, радио тыңдаймыз, цифрлы технологияларды қызметтерін 

қолданамыз, кино мен театрға барамыз». Креативті индустрия біздің өмірімізге 

әр уақытта да енеді. Жалпы, шығармашылық салалар біздің өмірімізді 

байытады . Олар біздің өмірімізді түрлі түсте бояуларға бояйды, бізге қуаныш 

пен түсінік береді. Олардың арқасында біздің өміріміз жақсарады және оларды 

адам өмір сүру деңгейінің жоғарылауының қарастыруға болады. Сонымен 

қатар, көптеген адамдар осы шығармашылық өнімдерді шығарушылар ретінде 
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ғана емес, сонымен қатар жасаушылар ретінде де әрекет етеді. Шығармашылық 

олар үшін өзін-өзі көрсету құралына айналады, сонымен қатар достарымен 

бөлісуге және бір біріне қолдануға мүмкіндік береді.Негізгі өндірістік 

процестерден бастап денсаулық сақтау және білім беру сияқты мемлекеттік 

қызмет көрсетудің маңызды нысандарына дейінгі қазіргі заманғы 

экономиканың барлық салаларында шығармашылық ойлау мен қиялдың 

қажетті қатысуы, біліммен жұмыс істеудің барған сайын күрделі нысандарын 

пайдалануды көздейді. Оқу орындарында цифрлық технологияларды тиімді 

қолдану, үлгерім деңгейіне айтарлықтай пайдалы әсер етеді. Сапалы дизайн 

ауруханалардағы емдеу шығындары мен нәтижелеріне айтарлықтай әсер етеді, 

сонымен қатар пациенттердің әл-ауқатын қамтамасыз етуге айтарлықтай үлес 

қосады.  

Әлем кез-келген шикізатқа, соның ішінде мұнайға қарағанда біздің 

шығармашылық қабілетімізге байланысты экономикаға қарай бет бұруда.Шын 

мәнінде, мұнай қоры шексіз емес, басқа да табиғи ресурстар таусылып жатыр, 

тек біздің шығармашылық  потенциалымыз өседі. Бұл тек экономикалық 

қызметтің қажетті құрамдас бөлігі ғана емес, сонымен қатар биологиялық түр 

ретінде өмір сүру мен өмір сүрудің негізгі факторы болады.Ұлыбританияның 

Бірінші Мәдениет министрі Крис Смит "шығармашылық индустрия әлемдік 

көмір қорын аз ғана жұмсайды"деп айтқан [3]. Табиғи ресурстардың сарқылуы 

және қоршаған ортаның ластануы адамзаттың жаһандық мәселесіне айналып 

отырған заманда,креативті индустрияның экономиканың басқа салаларынан 

артықшылығы, ең алдымен, олардың жоқтан, «ауадан» құндылық жасауымен 

анықталады, ол Чарльз Лидбитердің «living on Thin Air» кітабының атауында 

көрсетілген.[4] 

Әлем сегіз немесе тоғыз миллиард адамға төтеп бере алмайды, олардың 

бүкіл өмірі қазіргі Солтүстік Америкада және Батыс Еуропада мұнайға 

сүйенеді. Егер біз экономикамыздың дамып, орнықты болуын қаласақ, 

адамзаттың өмір сүру мүмкіндігін арттырғымыз келсе, онда бізге креативті 

экономиканы дамытудан және ең бастысы, экономикалық өмірдің барлық 

салаларында шығармашылық көзқарасты енгізуден басқа ештеңе қалмайды. 

Пайдаланылған кезде таусылатын көптеген ресурстардан айырмашылығы, 

ақпарат пен білімді өздеріне зиян келтірместен бөлісуге болады, ал пайдалану 

кезінде олардың саны артады".Джон Хоукинс өз кітабында шығармашылық 

экономиканың 13 секторын анықтауды алға тартты. Бұл жарнама, 

сәулет,бейнелеу өнері мен антиквариат , қолөнер, дизайн, сән, 

киноиндустрия,интерактивті ойын-сауық бағдарламасы(басқаша айтқанда 

компьютерлік ойындар), музыка, орындаушылық өнер, баспа, бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу және өндіру, теледидар мен радио [2.1]. Мысалы, 

киноиндустрияға «ешкім ештеңе білмейтін бизнес» деген лақап ат қойылды, 

өйткені кинотеатрда билеттер үшін төлейтін көрермендерге көрсетілгенге дейін 

фильмнің сәтті немесе сәтсіз болатынын ешкім білмейді. Табысқа басты актер 

да, әсерлі бюджет те, маркетинг науқаны да кепілдік бермейді. Тіпті көп 

жылдық тәжірибесі бар Голливуд студиялары тек әрбір төртінші фильмде 
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табыс табуды көздеп отыр. Бірақ көпжылдық тәжірибенің арқасында олар 

коммерциялық сәтсіздіктер бизнес-процестің қажетті құрамдас бөлігі екенін 

сенімді түрде көрсете алады және бұл өз кезегінде жұмысты жалғастыру үшін 

табысты қаражат тартуға мүмкіндік береді. 

2006 жылы Ұлыбританияда ұлттық ғылым, технология және өнер қоры 

жүргізген зерттеуде шығармашылық индустриядағы шағын және орта бизнестің 

үштен бірі бизнесті жоспарлау мен жүргізудің ресми әдістерін қолданбайтыны 

анықталды, ал қазір қаржыдан асатын шығармашылық кәсіпорындар айқын 

қаржылық мақсаттар қоймайды. Тағы бір зерттеуде шағын және орта 

кәсіпорындардың 90% - ы жоғары буын басшыларының жартысынан азы 

кәсіпкерлік әдіснамасын оқығаны анықталды. Басқа елдерде мұндай егжей-

тегжейлі зерттеулер жүргізілген жоқ, бірақ бейресми бақылаулар дәл сол жерде 

болып жатқанын көрсетеді.Жаңадан қалыптасып келе жатқан креативті 

экономика ең дамыған елдерде экономикалық өсудің, жұмыспен қамтудың, 

сауданың, инновацияның және әлеуметтік бірліктің негізгі құрамдас бөлігіне 

айналуда, ал мәдениет пен өндіріс секторларының өзара байланысы 

экономикалық өсудің, бәсекеге қабілеттілік пен жұмыспен қамтудың негізгі 

көзі болып табылады.[5]2017 жылы Қазақстанда алғаш рет Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен British Council 

(Британдық Кеңес) "креативті Орталық Азия" форумы өтті, оның мақсаты 

Орталық Азиядағы мәдениетті және жасампаз экономиканы дамытуға ықпал 

ететін белсенді көшбасшыларды құру болды. Ұлыбританияда 2003 жылы 

статистикаға сәйкес, шағын шығармашылық кәсіпорындардың басшылығы 

көбінесе "өзінің коммерциялық ұсынысын сыртқы инвесторларды тарта алатын 

кезеңге жеткізу үшін қажетті білім мен дағдыларға ие емес"дейді.2009 жылғы 

қарашада Еуропалық хабар тарату одағының маркетингтік семинарында 

"Endemol" халықаралық байланыс ұйымының интерактивті теледидар бөлімін 

басқаратын Питер Коули жаңа телебағдарламалар аудиториясының азаюына 

түсініктеме бере отырып, "қазір адамдар достарына тележүргізушіден гөрі 

көбірек сенеді"деді. Ол мұны желілік интерактивтіліктің салдары деп санайды: 

шынында да, әлеуметтік желілер, блогтар және электрондық пошталар 

пайдаланушыларға әлемдегі оқиғалар туралы ақпарат береді және оларды 

"шынайы" деп санайды, мен кәсіби жетекші телебағдарламалар мен 

радиобағдарламалардың  алынған ақпаратты қолданамын. Жарнаманың ең 

тиімді және сенімді тәсілі-ауыздан-ауызға берілетін" тірі сөз". Әрине, 

шығармашылық таланттарды қолдауда үкімет шешуші рөл атқаруы тиіс. 

Алайда, анықтама бойынша, креативті экономика шығармашылық адамдарға 

негізделген және олар өз кезегінде өздеріне тиесілі мәдениетті дамытады. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее 

2.  Хокинс Дж. (2011). Креативная экономика. М.: Классика-XXI век. С. 10 

3.https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-

blog/2013/nov/18/creative-britain-chris-smith-2013 

https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2013/nov/18/creative-britain-chris-smith-2013
https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2013/nov/18/creative-britain-chris-smith-2013
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4. Жизнь в разреженном воздухе: новая экономика в мягкой обложке - 24 

февраля 2000 г. 

5. Белокрылова, О. С. Мировой опыт формирования креативной экономики и 

возможности его использования в России / О. С. Белокрылова, Е. С. Дубская // 

Пространство экономики. – 2013 – № 2–4 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/ 

mirovoy-opyt-formirovaniya-kreativnoy-ekonomiki-i-vozmozhnosti-ego-

ispolzovaniya-v-rossii. – Дата доступа : 28.03.2019. – стр-8 

 

Ғылыми жетекшісі: Есбусинова.М.Б. 

 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЕЛ 

ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІ 

 

Сағынбаева Д.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ауыл шаруашылығы еліміздегі көп көңіл бөліну керек салалардың 

қатарынан орын алады. Байтақ жеріміздің көп аумағындағы жердің 

құнарлылығы мен георафиялық жағдайлары дақылдардың сан алуан түрін 

өсіруге  және мал шаруашылығымен айналысуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасында бұл аграрлық сектордың дамуы  өткен 

ғасырдың 50-ші жылдарынан басталған. Экономикалық дағдарыс кезінде 

тығырақтан шығудың шешімі ретінде Кеңес Одағы егіс алқаптарын мейлінше 

кеңейту туралы шешімді қабылдаған болатын. Осы аралықтардан бастап 

еліміздің территориясында тың жерлерді игеруге көп көңіл бөлініп, сол салаға 

қарай көптеген нәтижелі жұмыстар жүргізіле бастады. Бұл жердегі ескере 

кететін жағдай, рекордтық астық дақылдарын бұрынғыға қарағанда көп 

жинауға мүмкіндік болды, бірақ ол жағдай мал шаруашылығына айтарлықтай 

кері әсерін тигізді, оның себебі жайылымдардың бірден азайып кетуінде болды. 

Қазақстандағы 1960-1980 жылдары ауыл шаруашылығы қарқынды даму 

үстінде болды. Кооперативтік меншік мемлекеттің меншігіне өткендіктен, бұл 

мемлекеттік қаржыны қатаң бақылауда ұстап отыруға ыңғайлы болды. 

Сондықтан шаруалардың көп бөлігі ауылда жұмыс жасаудан бас тартып, 

олардың орнын одақтас елдердегі шаруалар басқан болатын.   

Аграрлық сектордың негізгі ерекшеліктері деп мыналарды атап өтуге 

болады:  

 Мал шаруашылығы, тері жіне жүн өндірісі жоғары көрсеткіште 

болады.  

 Көптеп өсірілетін дақылдарға мына дақылдар жатады : мақта, жеміс-

жидек және өзге де дәнді дақылдар.  

 ұн мен бидайдың 10 ірі жеткізушілерінің бірі болып саналады. 

Ауыл шаруашылығы – Қазақстанның экономикасына әсер ететін негізгі 

салалардың бірі. Жалпы ішкі өнімнің 4,4% дәл осы ауыл шаруашылыға тиесілі 
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және бюджетке түсетін кірістің 38%-ы ауыл шаруашылығына тиесілі.  Осы сала 

бойынша еңбекке қабілетті тұрғындардың 14% жұмыс істейді. Елімізде, 

сонымен қатар, ауыл шаруашылығы 1 адамға 967 кг көрсеткішпен астық өсіру 

бойынша әлемде 2 — орында тұр, алайда мал шаруашылығының өнімділігі 

бойынша өте төмен және бұл көрсеткіші-142 орын. 

Қазақстандағы ауыл шаруашылығы негізгі екі сала бойынша ұсынылады:  

1). Өсімдік шаруашылығы – өзіне көкөніс, егіншілікті, жеміс- жидек 

сияқты шаруашылықтарды біріктіретін ауыл шаруашылығының негізгі саласы. 

Біздің еліміздің аумағында күріш, тары, арпа, сұлы, қарақұмық, одан бөлек 

майлы дақылдар және қант қызылшасын да өсіреді.  

2). Еліміздегі  мал шаруашылығы ірі қара, одан бөлек  ешкі, шошқа, түйе, 

жылқы және қой өсірумен қарастырылады  . 

Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы 4 аймаққа бөлінеді: 

Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Шығыс 

Қазақстан. 

Оңтүстік Қазақстандағы ауыл шаруашылығында  елдегі климаттық және 

табиғи жағдайлардың алуан түрлілігін атап айтуға болады. Оңтүстік 

Қазақстандағы ауыл шаруашылығы тау етегіндегі ауа температурасының 

жоғарылауы жағдайында дамып отыр. Егер мұнда жасанды суаруды 

ұйымдастыру дұрыс болса, онда темекі, қант қызылшасы, күріш және мақтадан 

жақсы өнім жинай алады. Сонымен қатар, бұл аймақта жүзім өсірумен 

айналысу өте тиімді. 

Батыс Қазақстандағы ауыл шаруашылығы мемлекеттің негізінен мал 

шаруашылығына негізделген, оны үлкен шалғындар мен жайылымдармен 

түсіндіруге болады. Көбінесе олар түйе, қой және жылқы өсірумен айналысады. 

Егістік жердің шамамен 70% бидай отырғызылады, қалған жерлерде қара 

бидай, тары және арпа өсіреді. 

Солтүстік Қазақстандағы ауыл шаруашылығы етті-сүтті мал 

шаруашылығын дамыту мен құс өсіруде жақсы нәтижелер көрсетеді. Дегенмен, 

Солтүстік Қазақстанның негізгі саласы - қой шаруашылығы болып саналады. 

Өсімдік шаруашылығы негізінен дәнді дақылдар мен мақтадан тұрады. 

Шығыс Қазақстандағы ауыл шаруашылығы Республиканың осы бөлігінде 

ауыл шаруашылығы суарылмайтын егіншілікпен ұсынылған. Ең көп жер 

күнбағыс дақылдарына арналған. Өзендерге жақын жерде бұршақ, сұлы, бидай 

және кейбір көкөніс дақылдары егіледі. Аймақта ет және сүт шаруашылығы 

қарқынды дамып отыр. 

Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы саласына инвестициялардың жеткіліксіз 

екенін нақты айтқан жөн. Ет-сүт саласында көптеген проблемалар бар, бұл 

тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өнімнің мәжбүрлі 

импортына себеп болады. Қысқа мерзімде шешілуі керек тағы бір маңызды 

мәселе — жиналған өнімді сақтауға болатын аймақтың болмауы. 

Көптеген жылдар бойы мемлекет тарапынан Агроөнеркәсіптік кешенді 

дамытуға зор көңіл бөлініп келеді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің негізгі міндеттерінің бірі ұлттық экономиканың негізгі 
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драйверлерінің бірі ретінде агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру болып табылады. Мәселен, тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда 

бірқатар бағдарламалық құжаттар әзірленді, олардың негізінде осы саладағы 

мемлекеттік саясат іске асырылуда. 

Қазіргі таңда Қазақстанда аграрлық секторды дамытудың басты мақсаты 

болып табылады: 

 ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін 2 есеге көбейту; 

 өңделген өнім экспортын 2,5 есе 2,7 млрд АҚШ долларына дейін 

көбейту; 

 тартылатын кредиттік қаражат көлемін 2017 жылғы деңгейге қарағанда 

2021 жылға қарай 9 есе көбейту; 

 салаға негізгі капиталға инвестициялар ағынын 3 есе көбейту. 

Мемлекеттік агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға республикалық және 

жергілікті бюджеттерде көзделген жалпы шығыстар шамамен 2 774,6 млрд 

теңгені құрайды, оның ішінде: 

 2017 жыл – 372,7 млрд теңге; 

 2018 жыл – 454,4 млрд теңге; 

 2019 жылы – 507,6 млрд теңге;; 

 2020 жыл – 660,2 млрд теңге; 

 2021 жыл-779,5 млрд теңге. 

Ақпарат деректеріне сәйкес 2019 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша 

Қазақстанда ауыл шаруашылығы қызметімен айналысатын шамамен 17 971 

заңды тұлға тіркелген (Қазақстанда тіркелген барлық заңды тұлғалардың 4,0% - 

ы). Бұл ретте ауыл шаруашылығы қызметімен айналысатын жұмыс істеп тұрған 

заңды тұлғалардың саны 13 194 ұйымды құрайды. Соңғы үш жылда жұмыс 

істеп тұрған ауыл шаруашылығы ұйымдарының саны 3 202 ұйымға (34,7% - ға) 

ұлғайды. 

Қазақстанда аграрлық сектор мемлекеттің саясатының жүргізілуімен 

дамып жатыр. Мемлекеттің жүргізетін бірқатар реформалары бар: 

 ауылдық жерлерлегі халықтың әл-ауқатының деңгейін көтеру; 

 аграрлық аудандардағы халықты сумен, газбен және электрмен 

қамтамасыз ету; 

 ауыл жолдарын күрделі жөндеу жасау және жол салу; 

 ауыл адамдарының спорттық және мәдени бағдарламаларға 

қолжетімділігін қамту. 

Ауыл шаруашылығы саласын дамытудағы мәселелері мынадай: 

 ауыл шаруашылығын жеткіліксіз қаржыландыру; 

 етті басқа елдерге экспорттау мүмкіндігі үшін мал басын көбейту 

қажеттілігі; 

 егінді сақтау қоймаларының тапшылығы; 

 ескірген техникалық және материалдық жағдай. 

Аталған жағдайларды талдай отырып, Қазақстанның ауыл шаруашылығы 

саласында белгілі бір тоқырау байқалады деп айтуға болады. Басты мәселе - 
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бұл қазіргі таңдағы фермерлік нысанға көшу аяқталған жоқ, бұл салық 

аударымдарын бақылауды айтарлықтай қиындық тудырып отыр 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1.Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2021-2025 годы. https://primeminister.kz. 

2.Данные Комитета по статистике МНЭ РК. Баланс ресурсов и использования 

основных продуктов сельского хозяйства Республики Казахстан за 2015-2019 

годы. https://old.stat.gov.kz. 

3.https://www.gov.kz/memleket/entities/moa 

 

Ғылыми жетекшісі – э.ғ.м., аға оқытушы Жиенбаев Ұ.Б. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ 

ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ 

 

Аманжолова Д., Сыраж Р., Әбілқайыров А. 

   Қ.Жұбaнов aтындaғы Ақтөбе өңірлік универcитеті 

 

      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын іргелі дамыту 

мақсаты қазіргі заманда актуалды  және маңызды мәселердің бірі . Өйткені  

бағалы қағаздардың нарығы арқылы жеке және заңды тұлғалар өздеріне 

капиталды оңай әрі тез құра алады .Бағалы қағаздардың арқасында мемлекет өз 

бюджеттік  қорын толтырып  , ақша айналысын  реттейді. Бағалы қағаздар 

қазіргі таңда әлем бойынша дамыған құқықтарды растайтын құжат, сонымен 

қатар  мемлекеттердің негізгі  қаражат көзі болып саналады [1]. 

   Негізінен бағалы қағазға тоқталсақ ол- арнайы рәсімделетін  мүліктік 

және құқықты куәландыратын қаржылық құжат болып саналады. Еліміздегі 

бағалы қағаздар үшке бөлінеді: 

 

    

Үлесті  бағалы 
қағаздар деп

• кәсіпорынның 
жарғылық 
қорына белгілі 
бір  өзінің үлес 
қосқандығын 
куәландыратын 
қағаздарды 
айтады.

Қарызды бағалы 
қағаздар  деп 

• есімен 
эмитенттің 
арасындағы 
қарыздық  бір 
қатынасты 
растайтын 
бағалы 
қағаздарды 
айтады .

Туынды бағалы 
қағаздар деп

• қандай да бір 
базалық 
активтерге 
негізделіп 
шығарылатын 
бағалы 
қағаздарды 
айтады. 

https://primeminister.kz/
https://old.stat.gov.kz/
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Сурет 1 – Бағалы қағаздар түрлері 

 

     Қазақстанның бағалы  қағаздар нарығын дамыту 

үшін  мемлекеттiң  әлеуметтік және экономикалық  қауiпсiздiгiн қамтамасыз 

ету  мақсты   алға жылжытуға ықпал етеді. Қазақстан Республикасындағы 

бағалы қағаздар Ұлттық банкпен бірге эмитенттелінетін бағалы қағаз болып 

табылады.  

Эмитенттің кім болып санадатынына байланысты бағалы қағаздар түрі  үш 

сатыға бөлінеді: 

 

 
Сурет 2 – Эмитенттің кім болғанына байланысты бағалы қағаздар түрлері 

 

Бағалы мемлекеттік  қағаздар мынадай үш түрге бөлінеді: 

–       Қазақстанның  ұлттық жинақтар облигациялары; 

–        Қазақстан мемлекетінің  қысқа мерзімдегі қазынашылық 

міндеттемесі  

–        Қазақстандың  мемлекеттік орта мерзімдегі қазынашылық 

міндеттемесі [2]  

 Мемлекеттік қарызы деп  -  өтелмеген мемлекеттік   қарыздары мен 

міндеттемелері, несиелері және оларға байланысты төленбеген пайыздары 

бойынша қарызының жалпы сомасының жиынтығы . Басқа елдерден немесе 

мекемелерден бюджеттің  дефицитін жабу үшін алынатын қарыз деп те атайды. 

Мемлекеттік қарызды барлық елдер экономикалық саясатын  жақсарту   

мақсатында пайдаланады. Мемлекеттік қарыз бір жағынан экономиканың 

нашарлауына және төмендеуіне әсер етеді. Екінші жағынан, Мемлекеттік 

қарызбен экономиканы реттеу және бюджетті қайта қаржыландырудың тиімді 

құралы. Ол инвестиция, жинақ ақша, тұтыну, ақша айналысы деңгейін 

тұрақсыздандырушы да, тұрақтандырушы да бола алады. Яғни экономиканы 

дамыту да немесе оны құлдыратуыда мүмкін.  

2020 жылғы 16-ыншы наурыздағы мемлекеттік қарыз 14096,4 млрд 

теңгені құрады. Ал 2021 жыл 18211,8 млрд теңгеге дейін көтерілді. 2022 жылы 

16-ыншы наурызда 17735,1 млрд теңгені құрады. 2021 жылы 4115,4 млрд 

теңгеге өсіп, 2022 жылы 476,7 млрдға төмендеді. Бұл 2020 жылмен 

салыстырғанда 3 жылда 3638,7 млрд теңгеге өскенін көрсетеді. [3] 

Бұл еліміздің соңғы 4 айдағы қарыздық көрсеткіштері. 2021 жылы 

желтоқсан айындағы көрсеткіш 18248,1 млрд теңге болды. 2022 жылдың 

• бірінші мемлекеттік

• екінші муниципалды;

• үшінші корпоративтік
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алғашқы айында 17510,2 млрд теңгені құрады. Бұл алдыңғы аймен 

салыстырғанда 737,9 млрд теңгеге төмендеген. 2022 жылдың ақпан айында 

сыртқы берешек 17518,5 млрд теңге болды. Алдыңғы қаңтар айымен 

салыстырғанда 8,3 млрд теңгеге өскен. 2022 жылдың наурыз айында 17941,1 

млрд теңгені құрады. Алдыңғы аймен соңғы айды салыстырсақ бастапқыда 

18248,1 млрд теңге болса соңғы айда 17941,1 млрд теңгені құрады. 

Айырмашылығы 307 млрд теңгеге төмендеп отыр. 

 

 
 

Сурет 3 – ҚР 2020-2022 жж. аралығындағы мемлекет қарызының 

динамикасы, млрд. теңгемен 

 Қазақстан қор биржасынан алынған (KASE) 

 

2021 жылына арналған Үкіметтік қарыз  алу   республикалық бюджет 

тапшылығы мөлшері аясында қарастырылды. Жалпы сомасы 2 650,5 млрд теңге 

болатын 2021 жылы Қаржы министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздар 

орналастырды  және оның  ішінде ішкі  нарықта 2 413,8млрд. теңге мемлекеттік 

бағалы қағаздар және сыртқы нарықта рублімен салынған 236,5 млрд. теңге. 

Негізгі сыртқы қарыздың түсімдері 912,5 млрд. теңгені құрады. 

Және де, 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдайды алатын болсақ, мемлекеттік 

қарызымыз  21 974,6 млрд.теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 27,4% құрады 

олардан: 

1) еліміздегі мемлекеттік қарызының жалпы көлеміндегі  үлесі 85% 18 729,7 

млрд.теңгені яғни үкіметтік борышты құрады.  

Үкіметтік борыштың құрамы мынадай түрде болады: 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

14096.4

18211.8 17735.1

16/03/2020 16/03/2021 16/03/2022

Мемлекеттік қарыздар 14096.4 18211.8 17735.1

Мемлекеттік қарыздар
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- ішкі борыш – 11 330,3 млрд. теңге (60%), 

- сыртқы борыш – 7 399,4 млрд. теңге (40%); 

2) ҚР Ұлттық Банкінің дисконтталған құны бойынша ішкі борышы (қысқа 

мерзімді ноталар) 2 102,4 млрд. теңгені құрайды; 

3) жергілікті органдардың борыштық міндеттемелер портфелі шамамен 

1143,1 млрд  теңге. Бұл  мемлекеттік қарыз көлемінің 5% құрайды. 

Үкіметтік борыш мынадай түрде болады: 

өтеу мерзімі бойынша: 

- қысқа мерзімді – 362,7 млрд. теңге; 

- орташа мерзімді – 1392,7 млрд. теңге; 

- ұзақ мерзімді – 16974,6 млрд. теңге; 

- пайыздық мөлшері бойынша: 

- белгіленген – 79%; 

- инфляция индексіне индекстелген - 6%; 

- өзгермелі - 15%. 

Есепті кезеңде үкіметтік борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдер 

977,7 млрд. теңге құрады. 

Осы мақалада қарастырылған мемлекеттік бағалы қағаздар бюджет 

тапшылығын жабу көзі. Бірақ осындай мемлекеттік қарыздың мөлшерін 

бақылау барасында жауапты органдар дұрыс шешім қабылдау қажет. Мемлекет 

қарыздың мөлшерлемесін азайту үшін нарыққа облигацияларды көптеп шығару 

қажет. Мемлекет көбінесе шығындарды төлеу үшін салықтарды көбейтеді. Бұл 

қарапайым халықтың қаржысына үлкен әсер етеді. Бұның алдын алу үшін 

елімізге мемлекеттік қарызды бақылайтын, шығындарды қысқартатын институт 

құру керек.  Бұл мәселеге біз әрбір қатысты  шешімдерді маңызды деп 

есептейміз, себебі, осыдан кейінгі борышқорлық міндеттемелерін  өтеуінің  

құны мемлекеттің әлі келмейтін мәселеге айналып кетуі мүмкін. Осы мәселенің 

көптеген елдерден орын алғанын байқауға болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Бағалы қағаздар нарығы» пәнінен оқу құралы. Авторы Қасымбекова М. А. 6 

- бет 

2.https://student.zoomru.ru/dcb/azastan-respublikasynda-baaly-aazdar 

naryyny/44756.345265.s1.html 

3.  https://kase.kz/kz/ Қазақстан қор биржасы (KASE) 

 

Ғылыми жетекшісі – магистр, оқытушы Исетова А.Т. 

 

ҚР МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ НАРЫҒЫНА МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ТАЛДАУ 

 

Құттыбаев Ә., Жанболатұлы М., Зинешов М. 

   Қ.Жұбaнов aтындaғы Ақтөбе өңірлік универcитеті 
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PESTEL талдауы фирманың макроэкономикалық ортасын талдау үшін 

қолданылады. 1-кестеде негізгі факторлар көрсетілген, олар да негізгі 6 топқа 

бөлінеді, олар мұнай-газ секторына сырттан әсер ететіндер. Жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорын үшін тиімділік пен табыстылыққа айтарлықтай әсер ететін саяси-

технологиялық, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және құқықтық 

факторлар сияқты факторлар маңызды рөл атқарады. [1] 

 

Кесте 1 - Фирманың макроэкономикалық ортасын PESTEL талдауы 

 

Саяси факторлар                               

Вес 

Экономикалық факторлар                  

Вес 

- елдегі және әлемдегі саяси 

жағдайдың тұрақсыздығы; 

- салық саясаты; 

-Заңнамалық актілерге 

өзгертулер енгізу 

 

0,05 

0,1 

 

0,1 

- өнімге сұраныс пен бағаның 

өзгеру динамикасы; 

- жабдықтаушылармен 

ынтымақтастық; 

- инфляция деңгейі; 

-Тасымалдау тарифтерін 

өзгерту. 

0,5 

 

0,5 

0,4 

0,2 

Әлеуметтік факторлар                          

Вес 

Технологиялық факторлар                 

Вес 

- Өткізу нарықтарының халық 

саны 

-Жұмысшылардың өмір салты 

мен қалауы 

0,1 

0,3 

- Инновациялық әзірлемелер 

- өндірісті жаңғырту 

0,4 

0,4 

Сыртқы орта факторлары               

Вес 

Правовые факторы                          

Вес  

- Экологиялық саясат 

- Ауаның және судың ластануы 

0,1 

0,2 

- Монополияға қарсы заңдар 

- Денсаулық және қауіпсіздік 

туралы заңдар 

0,01 

0,01 

Ескертпе: автормен жасалған 

 

1-кестеде кәсіпорынға әсер ететін факторлардың 6 тобы көрсетілген. 

Саяси факторлар: 

Елдегі және жалпы әлемдегі саяси жағдайдың тұрақсыздығы. 

Пандемиядан, вакцинациядан және 2022 жылғы қаңтардағы оқиғалардан кейін 

еліміздің саяси жүйесі бұрынғыдан да тұрақсызданып, соның салдарынан 

Қазақстан күрделі тәуекелдерге тап болады деген болжам бар. 

Заңнамалық актілерге өзгертулерді енгізу 

Біріншіден, мұнайдың әлемдік бағасының төмендеуінен және пандемия 

басталғаннан кейін мемлекет бірқатар міндетті төлемдерді алып тастау туралы 

шешім қабылдады: 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап лицензия бойынша жұмыс 

істейтін жер қойнауын пайдаланушыларға тарихи шығындарды өтеу төлемі. 

қатты пайдалы қазбаларды барлау немесе өндіру, егер мұндай лицензия 2017 
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жылғы 31 желтоқсаннан кейін және бұрын жер қойнауын пайдалану құқығы 

берілмеген аумақта берілген жағдайда жойылады [2]. 

Экономикалық фактор: 

1. Өнімге сұраныс пен бағаның өзгеру динамикасы 

2018 жылдың соңында мұнай бағасы теріс көрсеткіштерді көрсетті (2-

суретті қараңыз), мұндай оқиға күтілмеді, өйткені олар жыл бойы тұрақты 

қарқынмен өсті. Нәтижесінде мұнай жылды орташа есеппен барреліне 53,4 

доллармен аяқтады. 

 
2-сурет – 2001-2021 жылдар аралығындағы нарықтағы Brent маркалы 

мұнай бағасының өзгеру динамикасының диаграммасы (1 баррель үшін АҚШ 

долларымен) 

Ескерту: дереккөз негізінде автор әзірлеген [3] 

 

Инфляцияның өсуі бағаның жоғарылауында және жалпы шығындардың 

жоғарылауында көрінуі мүмкін жағымсыз фактор болып табылады. 

Қазақстанда 2018-2021 жылдар аралығында инфляция өсті. 

Тасымалдау тарифтерінің өзгеруі 

Қазақстанның мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі нарықтары мұнай 

өндіру аймақтарынан шалғай орналасқан. Мұнай өндіруші компаниялардың 

нарықтарға шығуы көлік инфрақұрылымының даму дәрежесіне тікелей 

пропорционалды түрде байланысты. 

Әлеуметтік фактор: 

Тұтынушылар өнімнің сапасына сенімді, бұл брендті өзгерту қажеттілігін 

жояды. Мұнай мен газ түріндегі негізгі өнімдер елде қалады, қалған 30% 

еуроаймақ елдеріне, Қытайға, Орталық Азияға жеткізіледі.[4] 

Қызметкерлердің өмір салты мен қалауы 

Қоғамның қазіргі құрылымы жұмыс күшінің жалпы құрамын, сұраныс 

деңгейін, тұтынушылардың талғамын және т.б. толық анықтайды. Сонымен 

қатар, тұтынушылар ғана емес, сонымен қатар ұйым мүшелері де өте алуан 

түрлі. 

Технологиялық фактор: 

Өндіріске инновациялық технологияларды енгізу 
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Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының Ақтөбе 

жобасының негіздемесінде жаңа газ тазарту қондырғыларын іске қосу 

қажеттілігі кен орнының «газ қақпақтарын» игерудің басталуымен байланысты 

екені көрсетілген. 

Өндірісті модернизациялау 

Мұнай-газ секторын жаңғырту саласындағы жетістік ақпараттық жүйелер 

мен шешімдерді енгізу болып табылады. Қаржы, адам ресурстары, HSE, 

тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу процесі және өндірісті 

үйлестіру үшін ақпараттық басқару жүйелері құрылды. Кен орындарындағы 

негізгі нысандарды қашықтықтан басқару жүзеге асырылды, ақпараттандыру 

деңгейі халықаралық мұнай компанияларының деңгейіне жетті. 

Қоршаған орта факторлары 

1. Ауаның және судың ластануы 

Бұрын, көп жылдар бойы лицензияланған кен орындарын игерудегі 

негізгі мәселе ілеспе мұнай газының үлкен көлемін кәдеге жарату және сол 

кездегі Жаңажол ГӨЗ қуаттарында осы газды жағу кезіндегі ластаушы 

заттардың шығарындыларын азайту болды. 

Құқықтық факторлар 

1. Монополияға қарсы заңдар 

Қазақстанның монополияға қарсы органы сұйытылған газды сатуға 

монополиялық жоғары баға белгілеу фактілерін анықтау үшін «СНПС-

Ақтөбемұнайгаз» АҚ-на тексеру жүргізуде. 

Осы сыртқы факторлардың барлығы мұнай-газ саласының кірісіне кері 

әсерін тигізді. 

Сонымен, экономикалық факторлардың ішінде мұнайдың әлемдік 

бағасының төмендеуі, инфляцияның өсуі және соның салдарынан пайданың 

төмендеуі сияқты көптеген жағымсыз әсерлер бар. Технологиялық 

факторларды қарастыратын болсақ, кәсіпорындардың заман ағымына ілесіп, 

өндірісті жаңартып, өндірістің техникалық жарақтандырылуына қыруар қаржы 

бөлетінін көреміз. Олардың экология мен қоршаған ортаға да әсері бар. 

Көптеген жағымсыз әсерлер бүкіл саланың құлдырауына әкеледі, бұл Қазақстан 

экономикасына әсер етеді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент//Учебное пособие// 

Таганрог.: ТТИ ЮФУ, 2010 122 с.  

2. Официальный сайт Комитета государственных доходов РК 

https://kgd.gov.kz/ 

3. Официальный сайт Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК https://stat.gov.kz/ 

4. Официальный сайт Министерства национальной экономики РК 
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БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ӘЗІРЛЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ 

 

Дусаков Б.М., Беркумбаев Е.С., Сарин А.Н. 

Алматы менеджмент университеті(AlmaU) 

 

Бизнес-жоспарлау - бұл қоршаған ортаны ситуациялық талдаумен, 

бизнес-жоспарлау мақсаттарын қоюмен, жоспарлауды жүзеге асырумен 

(бизнес-жоспарды әзірлеумен), бизнес-жоспарды зияткерлік меншік нарығына 

ілгерілетумен, бизнес-жоспарды іске асырумен, оның орындалуын бақылаумен 

байланысты сатылар мен іс-қимылдардың реттелген жиынтығы. 

Жаңа экономикалық анықтамалықтарда бизнес белгілі бір өнімді (тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді) құру және сату арқылы пайда табуға бағытталған 

нарықтық экономика жағдайындағы субъектінің экономикалық қызметі деп 

аталады 

Осылайша, бизнес-бұл меншігі бар азаматтардың табыс әкелетін қызметі. 

Сонымен қатар, бизнес дегеніміз – табыс, пайда алу, компанияны дамыту 

мақсатында пікірлестер тобын құратын оның барлық қатысушылары 

арасындағы қатынастардың жиынтығы 

Қазіргі заманғы бизнес-бұл мақсаттылық, тұтастық, сәйкессіздік пен 

белсенділіктің қажетті белгілері бар жүйе ғана емес. Бизнес-бұл ішкі реттелетін 

немесе өзін-өзі реттейтін жүйе. Орташа кәсіпорынның банкроттығы жүздеген 

жұмыстан босатылған жұмысшыларды, миллиондаған капиталды жоғалтуды, 

келісімшарттық серіктестік міндеттемелерді орындамауды, байланысты 

өндірістерді тоқтатуды және т.б. білдіреді, егер мұндай қолайсыз оқиғалардың 

тізбегі біртұтас болса, онда бұл экономикалық шығындар кәсіпкерліктің 

пайдасынан асып кеткен кезде жойқын күш дағдарысын тудыруы 

мүмкін.Сондықтан кәсіпкерлік іс-әрекетке жоспар құрылуы қажет. 

Бизнес-жоспарлау (іскерлік жоспарлау) – кәсіпкерлікпен тікелей 

байланысты жоспарлы қызметтің дербес түрі. 

Егер сіз оны тиімді дамытуды жоспарламасаңыз, өз жағдайыңыз бен 

перспективаларыңыз, мақсатты нарықтардың жағдайы, бәсекелестердің 

жағдайы және т. б. туралы үнемі ақпарат жинамасаңыз, нарық жағдайында 

бизнесте тұрақты жетістікке жету мүмкін емес. 

Болашақта материалдық, еңбек, зияткерлік, қаржылық ресурстарға өз 

қажеттіліктерін дәл көрсетіп қана қоймай, оларды алу көздерін де қарастырып, 

кәсіпорын процесінде ресурстарды пайдаланудың тиімділігін анықтай білу 

қажет. 

Жіберілген қателер, есептеулер және кәсіпкерлік қызметтен шығындар 

туралы тоқсандық баланс жасалғаннан кейін ғана белгілі болады. Алайда, 

баланстарға егжей-тегжейлі аналитикалық шолулар жасалмайды, сондықтан 

жағдайды түзету үшін уақтылы шаралар қабылданбайды. 
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Сонымен, әр түрлі шешімдерді, тіпті ең уақтылы шешімдерді қабылдау 

жоспарлаудың орнын баспайды, өйткені жоспарлау шешім қабылдаумен 

салыстырғанда әлдеқайда жоғары деңгейдегі басқарушылық қызмет болып 

табылады. 

Осылайша, бизнесті жоспарлау-бұл кәсіпорынның, фирманың жеке 

кәсіпкерлік қызметін объективті бағалау және сонымен бірге нарықтың 

қажеттіліктеріне және экономикалық жағдайға сәйкес жобалық және 

инвестициялық шешімдердің қажетті құралы. 

Жалпы жағдайда бизнесті жоспарлау кәсіпорын алдында тұрған 

стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуді қарастырады. 

Ресми жоспарлау, әрине, күш-жігерді қажет етеді, бірақ ол айтарлықтай 

артықшылықтарға ие: 

1) басшылардыперспективалыойлауғамәжбүр етеді; 

2) тиімдібасқарушешімдерінқабылдау үшін негіз қалыптастырады;  

3) фирманы қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету мүмкіндігін арттырады; 

4) кәсіпкерлікқызметтің тәуекелдерін төмендетуге ықпал етеді; 

5) бизнестің барлық қатысушыларының іс-әрекеттерін нақты үйлестіруге 

әкеледі; 

6) күтілетін өзгерістерді алдын ала болжауға, нарықтық жағдайдың 

кенеттен өзгеруіне дайындалуға мүмкіндік береді. 

Коммерциялық ұйымда бизнес-жоспарлауды сәтті ұйымдастыру үшін 

төрт міндетті шарт (құрауыштар) болуы қажет. 

Біріншіден, коммерциялық ұйымда бизнес-жоспарды әзірлеу, бақылау 

және талдаудың тиісті әдістемелік және әдістемелік базасы болуы керек, ал 

қаржы-экономикалық қызмет қызметкерлері осы әдіснаманы іс жүзінде қолдана 

алатындай білікті болуы керек. 

Екіншіден, қаржылық жоспарларды әзірлеу үшін кәсіпорынның қызметі 

туралы ішкі және сыртқы ақпарат қажет. 

Үшіншіден, бизнес-жоспарлаупроцесіәрқашан тиісті ұйымдастырушылық 

құрылым және процестің ұйымдастырушылық блогын құрайтын басқару 

жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

Төртіншіден, қаржылық жоспарлау және бақылау 

процесіндеақпараттыңүлкенмассивтерінтіркеужәнеөңдеужүзегеасырылады[1]. 

Бизнес-жоспарлаупроцесініңкелесінегізгі кезеңдерін ажыратуға болады: 

1) дайындық кезеңі; 

2) бизнес-жоспарды әзірлеу сатысы; 

3) бизнес-жоспарды зияткерлік меншік нарығына жылжыту сатысы; 

4) бизнес-жоспарды іске асыру сатысы. 

Бизнес-идея-бұл жаңа өнім немесе қызмет идеясы, техникалық, 

ұйымдастырушылық немесе экономикалық шешім және т. б. жаңа идеялардың 

көздері болуы мүмкін: 

-тұтынушылардың пікірі; 

-бәсекелестершығаратынөнім; 

- маркетинг бөліміқызметкерлерініңпікірі; 
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- ресмиоргандардыңпатенттертуралыжарияланымдары; 

- жүргізілетінғылыми-зерттеужәнетәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

жатады. 

Бизнес-идеяныңперспективалығын бизнес-жоспар құру нәтижесінде 

анықтауға болады.  Құжат ретінде Бизнес-жоспар нақты, тек өзіне тән 

ерекшеліктерге ие, бірақ сонымен бірге оны қатаң белгіленген параметрлері бар 

құжат ретіндеайту мүмкін емес. Бизнес-жоспар құрылымын нақты реттеу жоқ. 

Алайда, негізгі болып табылатын және онсыз бизнес-жоспар өз рөлін атқара 

алмайтын бірқатар тармақтар бар: бұл идеяларды, бизнестің мақсаттарын, 

кәсіпорын өнімінің ерекшелігін, болашақ кәсіпорынның құрылымын, оның 

қаржылық жобасын және даму перспективаларын анықтайтын, нақты нарықтық 

жағдайда компанияның мінез-құлқының нақты стратегиясын ұсынатын 

бөлімдер. 

Осылайша, жеке бизнесті құру кезінде кәсіпкер келесі тармақтарды 

қалаған түрде қарастыра отырып, бизнес-жоспар құруы керек: 

1)ұйымның жалпы сипаттамасы (түйіндеме); 

2)тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) сипаттамасы; 

3)тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өткізу нарығы; 

4) өткізу нарықтарындағы бәсекелестік; 

5) маркетинг жоспары; 

6) өндіріс жоспары; 

7) ұйымдастыру жоспары; 

8) қызметтегі тәуекелдер; 

9) қаржылық жоспар; 

10) қосымшалар. 

Бизнес-жоспарға қосымша нақтылау қажет болған жағдайда қосымшалар 

енгізіледі. Қосымшалардың саны мен құрамы қойылған мақсатқа, бизнес 

нысанасына жәнебасқа да факторларғабайланыстыайқындалады[2]. 

Жалпыалғанда, бизнес-жоспар құру арқылы жоспарланған нәтижеге 

қолжеткізу қаншалықты мүмкін екендігі, оны жүзеге асыруүшін қанша уақыт 

пен қаражат қажет екендігі анықталады, «жобаны әрі қарай дамыту қажет пе» 

деген сұраққа жауап алынады. Кейбіржағдайда, бизнес-жоспар инвестор тарту, 

грант алу немесе банктен несие алу үшін қажет. Сондықтан кәсіпкер бизнесті 

жоспарлау процесіне, бизнес-жоспарды сапалы құруға ерекше мән беруі тиіс. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. https://works.doklad.ru/view/OGNnSH3QCQo/2.html 
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Қазақстан экономикасының белсенді дамып келе жатырған салаларының 

бірі - құрылыс саласы. Бұл сала айтарлықтай әлеуметтік бағдарға ие және елдің 

экономикалық  өсуінің локомотиві болып табылады. Саланың елдің жалпы ішкі 

өніміндегі үлесі 6%-дан асады. Әсіресе, соңғы жылдары саланың дамуында 

тұрақты өсу байқалады. Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға 

арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының «7-20-25» 

бағдарламасы[1], «Әскери баспана», «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» 

бағдарламасы, «Ұмай» әйелдер ипотекалық тұрғын үй несиелеу 

бағдарламаларының қолданысқа енгізілуі тұрғын үй құрылыс саласының 

қарқынды дамуына септігін тигізді. 

Құрылыс саласының ерекшелігі – ол басқа салалардың дамуына 

мультипликаторлық ықпал етеді, атап айтқанда, құрылыс материалдары 

өндірісі, көлік саласы, машина жасау, қаржы саласы с.с. 

Мұның нақты бір дәлелі - соңғы жылдары елде орын алып отырған жоғары 

қолайлы жеке құрылыс көлемінің өсуінің тұрақты үрдісі, коммерциялық (кеңсе) 

жылжымайтын мүлікке сұраныстың жыл сайынғы ұлғаюы және осылармен 

байланысты үй-жайларды еуро жөндеуге арналған қызметтер құрылыс 

материалдарының  бірі болып табылатын металл пластикалық терезелерге 

деген сұраныстың тұрақты өсуіне оң болжам жасайды. 

Ақтөбе облысында 30-ға жуық пластикалық терезе өндірісімен 

айналысатын компаниялар олардың нарықтағы жағдайын бағалау мақсатында 

маркетингтік зерттеулер жүргіздік. Зерттеуде пластикалық терезелерге  

тұтынушылардың талғамын, талабын анықтау мақсаты қойылды. Зерттеу 

Google формада онлайн формасында жүзеге асырылды. Жүргізілген зерттеудің 

нәтижесінде нарықтағы сатылатын өнім ассортименттері, өндірушілер, 

тұтынушылар қалауы және тағы басқа сұрақтар бойынша жауаптар 

алынды.Зерттеу нәтижесін талдай келе, сауалнамадағы респонденттердің 

аймақтық өндірушілерге деген тілектері ескеріліп, келесідей тұжырымдар 

жасалды. 

«Сіз қандай өнімнен жасалған терезелердің түрін қолдандыңыз және 

болашақта қолданған болар едіңіз» деген сұраққа респонденттердің басым 

бөлігі пластикалық терезе түрін пайдаланатындықтарын білдірді.  

1-уретте көрсетілгендей, респонденттердің 96%-ы пластикалық терезе 

бұйымдарын, 4%-ы ағаштан жасалынған терезелерді қолданатындықтары 

белгілі болды. 
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Сурет-1. Респондентттердің пластикалық терезе түрлерін таңдауы, пайыз 

Респонденттердің жауабынан байқағанымыздай, тұрғындардың басым 

бөлігі пластикалық терезені пайдалануы, аталмыш өнімдерді өндіру және оны 

сатуда, кешенді және тиімді жұмыстардың жүргізілуін қажеттілігін айқындай 

түседі.  

«Жергілікті пластикалық терезе дайындаушы кәсіпорынға қандай ұсыныс-

пікір білдіресіз» деген сұраққа респонденттер, қаладағы өндірілетін 

пластикалық терезелердің басым бөлігіне көңіл толатындықтарын, дегенмен де 

сапасыз дайындалатын бұйымдардың кездесетінін, сәйкесінше бағасы сай 

келмейтіндіктерін жеткізді. Сапалы өнім шығаруда, тиімді бағаны белгілеуде 

көптеген факторлардың ықпал ететін білеміз. Алайда, өндірушілер нарыққа 

зерттеулер жүргізіп, тұтынушылардың ой-пікіріне көңіл аударып, әрбір 

кәсіпорын өзінің нарықтағы жағдайына сырттай бағалау жүргізу үшін, 

маркетингтік зерттеулер технологияларын қолдануы қажет, әрі маңызды деп 

есептейміз. 

Себебі, талдауалар жүргізіп отыру дер кезінде проблемаларды айқындауға, 

анықталған келеңсіздіктерді уақытында шешіп отыруына септігін тигізетіні 

белгілі[2]. Өндірушілер  тарапынан тұтынушылар арасында зерттеулердің 

жүргізілмейтіні, талап тілектері ескерілмейтіні байқалады.  Біздің пікірімізше, 

шаруашылық субьектілері нарыққа жиі-жиі талдаулар жасау үшін маркетингтік 

зерттеулер механизмін қолға алған жөн.  

«Пластикалық терезе өнімдеріне тапсырыс беру барысында, қосымша 

аксессуарларын сатып алуға ниеттендіңіз бе» деген сұраққа жауап 

берушелердің басым бөлігі пластикалық терезе аксессуарларына тапсырыс 

бермейтінідігін, тіпті өндірушілер тарапынан аталған өнімдерді 

ұсынбайтындықтарын, кейбіреулері мұндай тауар түрлерінің жасалынатынын 

білмейтіндіктерін жеткізді. Егер пластикалық терезе өндірушілер аксессуарлар 

құралдарын өндіретін болса, тапсырыс беруге дайын екендіктерін ескертті.  

Ірі пластикалық терезе өндірушілер, өнімдермен қоса аксессуарларды 

өндіретіндігі белгілі, алайда олар туралы ақпараттың кең көлемде берілмеуі, 

тұтынушылардың өнімдер туралы бейхабар болуына әсер етуде. Терезе 

аксессуарлары ретінде келесі өнімдерді атап өтуге болады: терезенің тұтқасына 

құлып салу, бұзуға қарсы фурнитура, қорғаныш пленкалар (шағылыспайтын, 

Пластикалық 

терезе, 96%

Ағаштан 

жасалған терезе 

4%



21 
 

жылу сақтайтын, күннің соққысына қарсы пленка) және т.б. Ұсынылған 

сұраққа алынған жауаптардан байқағанымыздай, аксессуар ассортименттерін  

өндірген жағдайда, тұтынушылар тарапынан сұранысқа ие болатыны 

айқындалды. Сонымен қатар, осы тұста өндірілетін өнімге деген сұранысты 

анықтауда, нарық сыйымдылығын есептеуде, тағы да маркетингтік 

зерттеулердің қажеттілігін дәлелдей түседі. 

Ақтөбе қаласы пластикалық терезе өнімдеріне жүргізілген маркетингтік 

зерттеулердің бір бөлігін қорытындылай отырып, келесідей тұжырымдар 

жасаймыз: 

  Нарыққа маркетингтік зерттеулер жүргізуді кәсіпорындар басты 

ережелеріне айналдырса, кәсіпорынның нарықтағы позициясының нығаюуына 

пәрмен беретін болады; 

  Маркетингтік зерттеулердің ішінде пікір сұрау әдісін, оның ішінде 

сауалнама формасын (онлайн форматта) қолдануы шарт; 

  Маркетингтік зерттеулер негізінде маркетингтік талдаулар жасауды 

қолға алуы маңызды, оның ішінде нарық сыйымдылығын есептеу, 

тұтынушылардың талғамдарын білу, тауарлар мен қызметтерге деген пікірін 

білу, нарықтағы ахуалды бағалау, бәсекелестердің бағытын саралау, нарық 

сегментін анықтау, сегменттің келешегін болжау сияқты іс-қимылдарды 

айқындайтын болады; 

 Зерттеулер ішкі нарықты ғана емес, шетелдік нарықтың жағдайын білуде 

үлкен көмегін тигізетін болады; 

 Мамандандырылған зерттеу орталықтарына нарыққа талдау жүргізіп, 

нарық ситуациясын бағамдауға тапсырыс беруге болады; 

 Маркетингтік зерттеулерді жүргізуде кәсіби мамандарды тартуды қолға 

алған жөн, мамандар жетіспеген жағдайда жергілікті нарықтағы жоғары оқу 

орындарымен бірлесе отырып, ынтымақтастықта жүзеге асыруға болады. 
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Одной из наиболее важных отличительных ценностей компаний, которые 

выживают на все более динамичном и конкурентном рынке сегодня, является 
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их способность к инновациям и адаптации к окружающей среде. Технологии 

являются одним из основных факторов, который позволяет решать свои задачи 

в области инноваций, как в продуктах, так и в экономических процессах. 

Растущая изменчивость спроса из-за завышенных ожиданий клиентов, которые 

все больше имеют широкий доступ к информации, накладывает необходимость 

цифровой трансформации в предпринимательские компании и подбор наиболее 

подходящий системы управления информацией для удовлетворения 

потребностей клиентов. В поисках наиболее эффективных систем управления, 

CRM появляется как одно из бизнес-решений и стремится реагировать как в 

качестве стратегического инструмента, так и в качестве философии бизнеса для 

ведущих фирм. [1] 

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) - это технология для 

управления всеми отношениями и взаимодействиями компании с клиентами и 

потенциальными клиентами. Цель проста: улучшить деловые отношения, 

чтобы развивать свой бизнес. CRM появилась в 1970-х как новый инструмент 

для управления и оптимизации автоматизации отдела продаж в компаниях. С 

тех времен он стал выступать в качестве одного  из самых известных методов 

контроля корпоративной информацией не только в целях продаж и маркетинга, 

но и для более эффективного взаимодействия с клиентами и контроля знаниями 

клиентов, а также для понимания организационного поведения. Авторы Чен и 

Попович определили управление взаимоотношениями с клиентами как 

интеграцию процессов, человеческого капитала и технологий, направленных на 

достижение наилучшего понимания клиентов компании. [2]  

Поскольку лояльность клиентов и доходы являются качествами, 

влияющими на доходы компании, которые приводят к увеличению 

прибыли.  Когда речь идет о CRM, обычно имеется в виду CRM-система, как 

инструмент, помогающий набирать пользовательскую базу.  Однако ее 

инструменты теперь можно использовать для управления взаимоотношениями 

с клиентами на протяжении всего жизненного цикла, 

охватывающего маркетинг, продажи и цифровую коммерцию.[3] Весь смысл 

CRM заключается в том, чтобы создавать положительные впечатления у 

клиентов и для повышения желания дальше сотрудничать с услугами и 

товарами, которыми им предоставила фирма. Бизнесу, нацеленному на 

долгосрочный успех нужна стратегия на будущее, ориентированная на 

клиентов и основанная на правильной технологии. Но получить актуальную, 

достоверную информацию о экономическом прогрессе может быть непросто, 

так как это требует достаточного количества времени и сил.  

Все компьютерные программы в мире, ничего не значат без эффективного  

контроля  и   правильного  делегирования  полномочий. Самые продвинутые 

программы осуществляют весь процесс  удобным для людей образом:  люди 

получают возможность легкой интерпретации их и использования в своих 

интересах. В будущем умные платформы должны научиться распознавать 

полезную информацию и лишние данные, и исключать любые повторяющиеся 

и неполные записи, которые могут дать сотрудникам неточную информацию о 

https://www.salesforce.com/crm/
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/
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клиентах. Создание хорошей базы для управления клиентами может дать 

четкое представление о людях на которых будут ориентированы продажи. Где 

работодатель может видеть все в одном месте - простую настраиваемую панель 

мониторинга, которая может рассказать о предыдущей истории клиента, 

статусе его заказов, любых нерешенных проблемах с обслуживанием клиентов 

и многом другом. [4] Также можно включить информацию из их публичной 

активности в социальных сетях - их симпатии и антипатии, то, что они говорят 

и рассказывают о компании или ее конкурентах. Маркетологи могут 

использовать CRM-решение для управления и оптимизации маркетинговых 

кампаний с использованием данных базы, что приведет к лучшему пониманию 

процесса продаж или потенциальных клиентов, плюс ко всему упростит и 

повысит точность прогнозирования. Появится четкая видимость каждой 

возможности или предложения, которая покажет путь от запросов к продажам. 

Хорошая программа для управления взаимоотношениями с клиентами поможет 

найти новых клиентов, завоевать их доверие и сделать их счастливыми.  

Организовав правильно информацию о клиентах и потенциальных 

клиентах, можно построить с ними более прочные отношения и быстрее 

развивать свой бизнес. [4] Что касается продаж, то представители могут 

работать быстрее и умнее, имея четкое представление о своем конвейере и 

выполняя более точные прогнозы. Коммерческие команды могут быстро 

запускать и масштабировать электронную коммерцию от онлайн заказов до 

самовывоза для своих потребителей и бизнес-покупателей. А агенты по 

обслуживанию клиентов могут реагировать на потребности клиентов по 

любому каналу из дома, на местах или в офисе, всё это экономит самое 

дорогое-время. Платформа CRM также может подключаться к другим бизнес-

приложениям, которые помогают вам развивать отношения с клиентами, на мой 

взгляд, это очень удобно и практично. Решения CRM сегодня более открыты и 

могут интегрироваться с бизнес-инструментами, такими как подписание 

документов, учет и выставление счетов, а также опросы, так что информация 

поступает в обоих направлениях, чтобы дать вам истинное 360-градусное 

представление о клиенте. Поколение программ контроля покупательских 

предпочтений делает еще один шаг вперед: встроенный и искусственный 

интеллект автоматизируют административные задачи, такие как ввод данных, и 

маршрутизация обращений клиентов или услуг. Автоматически генерируемые 

аналитические данные помогают лучше понимать клиентов предсказывать, как 

они будут себя чувствовать и действовать. Искусственный интеллект также 

помогает находить возможности, которые могут быть скрыты в бизнес-данных. 

В своих трудах С. Кинг, Т. Берджесс определили CRM эффективным 

технологическим решением, помогающим компаниям в текущей эксплуатации 

их ресурсов, а также для изучения и внедрения инноваций во всех областях, 

ведущих к устойчивому экономическому и финансовому росту. [5] 

Управление взаимоотношениями с клиентами-это не только чистый 

бизнес, но и создание прочных личных связей между людьми. Развитие этого 

типа связей выводит коммерцию на новый уровень успеха. Как только эта 

https://www.salesforce.com/products/platform/services/how-you-integrate/
https://www.salesforce.com/products/platform/services/how-you-integrate/
https://www.salesforce.com/products/einstein/overview/
https://www.salesforce.com/products/einstein/overview/
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личная и эмоциональная связь установлена, любой организации становится 

очень легко определить реальные потребности клиентов и помочь им лучше 

обслуживать их. Существует убеждение, что чем более сложные стратегии 

задействованы в реализации управления взаимоотношениями с клиентами, тем 

более сильным и плодотворным является бизнес. [6] Сегодня преобладает 

практика работы с существующими клиентами и процветающим бизнесом 

путем привлечения большего числа клиентов. Установление CRM-системы 

определенно может улучшить ситуацию и помочь эффективно осваивать новые 

способы маркетинга и ведения бизнеса. Следовательно, в эпоху цифровизации 

бизнеса каждой организации следует иметь полноценную CRM-систему для 

удовлетворения потребностей всех экономических ниш.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯ ДЕҢГЕЙІН ТАЛДАУ 

 

Хайруллина Л.С.,  Шаймерденова Н.М., Шудабаева А.Б. 

   Қ.Жұбaнов aтындaғы Ақтөбе өңірлік универcитеті 

 

Инфляция  — бұл бағаның өсуінен, тауарлар тапшылығынан және 

тауарлар мен қызметтер сапасының төмендеуінен туындайтын ақшаның 

құнсыздануы, сондай-ақ оның сатып алу қабілетінің төмендеуі. 

«Инфляция» терминін экономистер экономикада бағаның жалпы деңгейі 

өскен кездегі жағдайды көрсету үшін пайдаланады. Инфляцияны зерттеу алғаш 

рет ақшаның сандық теориясы тұрғысынан қарастырылды. ХVI ғасырда 

француз экономисі, философ, әрі теоретик Жан Боден (1529–1596) бағаның 

көтерілуін алтын мен күмістің жеткізілімімен түсіндіруге тырысты. Осыдан 

кейін классикалық теория да осы идеяны жалғастырып, белгілі бір кезеңдегі 

бағаның өсуін болжауға және түсіндіруге атсалысты. Инфляция – бағалардың 

https://sendpulse.com/ru/support/glossary/crm
https://www.kp.ru/guide/upravlenie-vzaimootnoshenijami-s-klientami.html
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жалпы деңгейінің өсуі нәтижесінде ақшаның сатып алушылық қабілетінің 

төмендеуі және оның құнсыздануын білдіретін көпфакторлы экономикалық 

құбылыс.[1] 

Инфляция кезінде белгілі бір уақыт өткеннен кейін бірдей ақша сомасына 

бұрынғыға қарағанда аз тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға 

болады.Бұл жағдайда олар өткен уақыт ішінде ақшаның сатып алу қабілеті 

төмендеді, ақша құнсызданды, яғни ақша нақты құнының бір бөлігін жоғалтты 

дейді.Инфляцияны бағаның өсуінен ажырату керек, өйткені бұл ұзақ, тұрақты 

процесс [2]. 

Инфляцияның себептері ең ықпалды екі мектепті сипаттайды-кейнсиандық 

және монетаристік экономикалық теориялар. 

Кейнстің экономистері инфляция өнімнің өзіндік құнының өсуі сияқты 

экономикалық қысымның нәтижесі деп санайды және мемлекеттің араласуын 

шешім ретінде қарастырады. Кейнс мектебі инфляцияның екі негізгі түрін 

ажыратады: шығындар инфляциясы және сұраныс инфляциясы. 

Шығындар инфляциясы-бұл өндіріс факторлары құнының жалпы өсуі. Бұл 

факторлар, оның ішінде капитал, жер, Еңбек және кәсіпкерлік тауарлар мен 

қызметтерді өндіру үшін қажетті жағдайлар болып табылады. Осы 

факторлардың құны өскен кезде, пайда мөлшерін сақтағысы келетін 

өндірушілер өз тауарлары мен қызметтерінің бағасын көтереді. Бұл өндірістік 

шығындар бүкіл экономика деңгейінде өскен кезде, бұл бүкіл экономикадағы 

тұтыну бағасының өсуіне әкелуі мүмкін, өйткені өндірушілер өсіп келе жатқан 

шығындарды тұтынушыларға ауыстырады. 

Сұраныс инфляциясы-жиынтық сұраныстың жиынтық ұсыныстан асып 

кетуі. Мысалы, егер танымал өнімге сұраныс оның ұсынысынан жоғары болса, 

онда оның бағасы көтеріледі. Сұраныс инфляциясының теориясы, егер 

жиынтық сұраныс жиынтық ұсыныстан асып кетсе, онда бағалар бүкіл 

экономика ауқымында өседі. 

Монетарлық экономистер инфляция ақша массасының кеңеюімен 

байланысты және орталық банктер жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) өсуіне сәйкес 

ақша массасының тұрақты өсуін қамтамасыз етуі керек деп санайды. Әйтпесе, 

осы басып шығарылған сомаға сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтерді 

өндірудің нақты өсуімен қамтамасыз етілмеген ақша неғұрлым көп басып 

шығарылса, инфляция соғұрлым тез таралады. [3] 

 

1-кесте. 2019-2020 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасындағы 

инфляция деңгейі, % 

 

жыл 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

201

9 

0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 

202

0 

0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0,9 0,9 
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2-кесте. 2020-2021 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасындағы 

инфляция деңгейі, %[4] 

 

жыл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

202

0 

0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0,9 0,9 

202

1 

0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 1,1 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 

 

Республикада тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өткен жылы (2020 

жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 2021 жылғы желтоқсан) 8,4% – ға, оның 

ішінде азық – түлік тауарлары – 9,9% - ға, азық-түлік емес тауарлар-8,5% - ға, 

көрсетілетін қызметтер-6,5% - ға қымбаттады. 2021 жылғы желтоқсанда 2021 

жылғы қарашамен салыстырғанда өсім 0,6% - ды құрады, оның ішінде азық-

түлік тауарларына бағалар 0,6% - ға өсті, азық-түлік емес тауарларға 0,7% - ға 

қымбаттады, ақылы қызметтерге бағалар 0,5% - ға өсті. 2021 жылғы қарашада 

елдегі жылдық инфляция баяулап, 8,7% – ды (қазанда-8,9%) құрады, ал оның 

айлық деңгейі 0,7% деңгейінде болды. [5] 

Инфляция бойынша орта мерзімді таргет 3-4% деңгейінде белгіленген. 

Теңгерімді экономикалық дамуды қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық Банк 

инфляцияны осы деңгейге дейін біртіндеп төмендетуді жүзеге асыруға 

ұмтылады.  

 
 

1-диаграмма. 2021-2022, 2023-2024, 2025 жылдардағы инфляция дәлізі,% [6] 

 

Бір жылда (2021 жылғы желтоқсан 2020 жылғы желтоқсанға) инфляция 

8,4% құрады. Баға азық-түлік тауарларына – 9,9%, азық-түлік емес тауарларына 

– 8,5%, ақылы қызметтерге 6,5% жоғарылады. 

Нарық сарапшылары келесі жылдың соңына қарай инфляциялық 

қысымның төмендеуін күтуде, бірақ сонымен бірге оны 2022 жылы 4% -6% 

нысаналы дәлізге қайтару мүмкіндігін көрмейді. "Естеріңізге сала кетейік, 

елдегі инфляциялық процестер қатарынан 22 ай бойы Ұлттық Банктің 

нысаналы дәлізінен 4-6% жоғары тұр, бұл елдегі инфляциялық қысымның 

4 4

3

6

5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

2021-2022 2023-2024 2025 бастап



27 
 

тұрақтылығын көрсетеді. Ал 2022 жылдың басынан бастап ең төменгі 

жалақының өсуі, тұтынушылық сұраныстың қалпына келуі, табиғи 

монополиялардағы ЖЖМ мен тарифтер бағасының өсуі, сондай-ақ негізгі сауда 

әріптестерінің инфляциялық қысымының өсуі сияқты проинфляциялық 

факторларды ескере отырып, ТБИ-ді таргеттелетін дәлізге қайтару таяу 

перспективада қиын болып көрінеді. Қазақстан Ұлттық банкі 2021 жылдың 

қорытындысы бойынша инфляция 8,5-8,7%, 2022 жылы – 6-6, 5% шегінде 

қалыптасады деп күтуде. 2020 жылы Қазақстанда инфляция 7,5% - ды құрады. 

[7] 

Әр мемлекетте инфляция әлеуметтік және экономикалық салаларға әсер 

етеді. Инфляция бағаның өсу қарқынын алға тартады немесе кері байланыстың 

ықтимал апатты циклын жасайды. Адамдар мен бизнес құнсызданған 

валютадан құтылуға тырысып, ақшаны неғұрлым тез және тезірек жұмсаса, 

соғұрлым экономикада қолма-қол ақша болады. Нәтижесінде ақша ұсынысы 

сұраныстан асып түседі, ал ақша бағасы — валютаның сатып алу қабілеті тез 

қарқынмен төмендейді. Ақшалай жүйенің бұзылуы және елде қаржы 

шиеленісуін құру; айырбас үрдістерінің табиғилануы; ұлттық өнімді бөлудегі 

нақты өзгерістер; халықтың мүліктік қабаттасуының күшеюі; 

инвестициялардың қысқаруы; тауарлар мен қызмет көрсетулерге бағалардың 

әркелкі өсуі инфляцияның салдарлары болып табылады. 
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ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУДЫҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ТЕТІКТЕРІ 

 

Жарасханова О.Ж.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы үшін аса маңызды мәселелердің 

бірі мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін әлеуметтік бөлуді және 

жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамытуды қоса алғанда, мемлекеттік 

құрылысты жетілдіру болып табылады. Орталықсыздандыру процесіне әртүрлі 

факторлар, соның ішінде елдің саяси және құқықтық мәдениеті, оның 

https://www.cbr.ru/dkp/about_inflation/
https://quote.rbc.ru/
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демократиялық дәстүрлері мен халықтың менталитеті әсер етеді. Осындай аса 

маңызды факторларды ескерместен, билікті жергілікті аудандарға механикалық 

түрде беру мүмкін емес. 

2022 жылдың 16 наурызында, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаев қос палатаның бірлескен отырысында, Қазақстан 

xалқына «Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы» атты кезекті 

Жолдауын жариялады. Осы жолдауда жергілікті өзін-өзі басқаруды 

орталықсыздандыру мәселесі туралы Мемлекет басшысы: «Билікті 

орталықсыздандыру үдерісін тереңдете түспесек, саяси жаңғыруды табысты 

жүргізу және  азаматтық қоғамды дамыту мүмкін емес. Біз нақты өкілеттіктерді 

орталықтан өңірлерге беру ісін жалғастырамыз. Ең алдымен, мемлекет пен 

жергілікті өзін-өзі басқару институттарының міндеттерін тиімді ажырату 

қажет»,- деп атап өткен болатын [1].   

Бірінші кезекте «орталықсыздандыру мемлекеттік басқарудың тиімді  

әдісі бола алады ма?» деген сұраққа жауап беру қажет. Жүргізілген  зерттеулер 

нәтижесіне назар аударсақ, бұл әдістің кемшіліктерінен көрі артықшылықтары 

басым екенін көре аламыз. Мемлекеттік функциялардың бір бөлігі жергілікті 

атқарушы органдарға және өзін-өзі басқару органдарына берілетіндіктен, олар 

өз өкілеттіктерін жоғары тұрған органдарға жүгінбей-ақ дербес жүзеге асыра 

алады. Осылайша, жергілікті өзін-өзі басқару одан әрі қамтамасыз етіліп, бұл 

жекелеген өңірлердің  дамуына үлкен үлес қосады. 

2007 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясына жергілікті 

өзін-өзі басқаруды халық тікелей, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асыратыны айқындалған 

толықтырулар енгізілді [2].  

Заңнамада әкімнің Мемлекеттік басқару функцияларымен қатар 

жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын да орындайтыны, ал жергілікті 

маңызы бар мәселелерді талқылау үшін жергілікті қоғамдастықтың 

жиналыстары өткізілуі мүмкін екендігі белгіленген. 

2018 жылдың басынан бастап «Ұлт жоспары. 100 нақты қадам» 

бағдарламасының 98-қадамына сәйкес ауылдық округтерде бюджеттің 4-ші 

деңгейін енгізу туралы заң қабылданды [3].  

Ендігі кезде алымдар мен салықтардың кейбір түрлері енді ауыл 

бюджетінде қалады. Жергілікті халықпен келісім бойынша жинақталған 

қаражатты өзекті мәселелерді шешуге жұмсауға болады. Бұл қаражат шағын 

ауылдардың қаржылық тәуелсіздігінің бастауы болды. 

Құқықтық сауаттылықтың ағымдағы деңгейін ескере отырып, әсіресе 

ауылдарда, халыққа қоғам мен мемлекеттегі өзін-өзі басқарудың рөлі мен 

орнын түсіндіру үшін ақпараттық-насихаттау қызметін жандандыру қажет. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жергілікті өзін-өзі басқару төменгі деңгейдегі 

әкімшілік-аумақтық бірліктерде халық жинақы тұратын жерде тиімді жұмыс 

істейді. Қазақстанда бұл ауыл, ауылдық округ, кент, аудандық маңызы бар қала.  

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту үшін пәрменді шаралардың бірі - 

2024 жылдан бастап жергілікті қоғамдастықтарды жаңа өкілді органдар - 
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"кеңес" етіп қайта құру. Тиісті Жарлық Қазақстан Республикасында жергілікті 

өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі Тұжырымдамасы аясында 

қабылданды. Кеңес оның мүшелері мен төрағасынан тұрады деп жоспарлануда. 

Кеңес жұмысын жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдік бақылайтын болады. 

Оның  мүшелерінің саны жергілікті халық санына байланысты өзгеріп 

отырады. Кеңес мүшелері жергілікті халықпен тікелей 5 жыл мерзімге 

сайланады. 1-суретте кеңестің функциялары мен 

өкілеттіктері көрсетілген. Кеңес шешімдерінің іске 

асырылуына ауылдық округ (село) әкімі жауапты 

болып  табылады [4].  

 
Сурет 1. Жаңа өкілетті орган – "Кеңес" өкілеттігі. 

"Қазақстанның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясының" ережелерін 

негізге ала отырып, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару 

жүйесін одан әрі дамытудың негізгі тұжырымдамалық бағыттары айқындалды. 

Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылған: 

- халық пен шешім қабылдауға уәкілетті адамдар арасындағы алшақтықты 

қысқарту; 

- әлеуметтік маңызы бар жобаларға арналған шығыстарды қоғамдық сараптау; 

- мәслихаттар отырыстарының онлайн көрсетілімдерін енгізу; 

- оңайлатылған бюджеттік рәсімдерді енгізу; 

- жергілікті биліктің есептілігі қоғамдық бақылау арқылы күшейту [5]. 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ашық жұмысын қамтамасыз 

ету үшін кеңестерге шешімдер қабылдау мен бақылауға ықпал етудің нақты 

тетіктері берілуі тиіс. Кеңес жұмысының басты қағидасы оның жергілікті 

тұрғындармен тығыз қарым-қатынаста болуында. Жиналыстар, азаматтармен 

тікелей жүздесу, сауалнама жүргізу және басқа да тәсілдер арқылы олар 

халықтың қажеттіліктерін анықтап, жергілікті басқару органдарымен бірлесіп 

оларды жүзеге асыру бойынша жұмыс істеуі керек. 

Осылайша, Қазақстан Республикасында белгілі бір экономикалық және 

қаржылық тәуелсіздікке ие, мемлекетке әлеуметтік-экономикалық көмек 

көрсетуге және жергілікті маңызы бар әртүрлі мәселелерді шешуге қабілетті 

өзін-өзі басқарудың тиімді жүйесі біртіндеп құрылуда. 

Мақаланы жазу барысында, 4 деңгейлі бюджет нәтижелілігі туралы 

Ақтөбе облысы тұрғындарының ой-пікірін білу мақсатында сауалнама 

жүргізілген болатын. Сауалнамаға Хромтау, Әйтеке би, Ойыл, Темір және т.б. 

аудандардан жалпы саны 154 респондент қатысты. «Сізді ауылдың әлеуметтік 

жағдайы қанағаттандырады ма?» деген сұраққа 52.6% «иә» деп жауап берсе, 

Жергілікті қоғамдастықты дамыту жоспарын бекіту

Бюджетті бекіту және оның жүзеге асырылуын бақылау

Елді мекендерді абаттандыру және санитария мәселелері

Көше саудасын реттеу

Салықтар мен төлемдер ставкаларының мөлшерін реттеу

Қызметтерге тарифтерді бекіту
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47.4% «жоқ» деген жауапты таңдады. 54(35.1%) респондент инженерлік 

коммуникация дамуын «өте жақсы» деген деңгейде бағалады. Тұрғындардың 

74% ауылда шешім қабылдау процесіне қатыспайтынын атап өтті. Ауыл 

бюджетінің дұрыс пайдалануын халықтың көпшілігі, яғни 27.3% орташа 

деңгейде бағалады. Сауалнама нәтижесін талдау қорытындысы жергілікті 

басқару саласында аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына, аумақты 

басқару мен оның нәтижелігіне қатысты бірқатар мәселелердің бар екендігін 

көрсетті. 

Жергілікті бюджетті пайдалану тиімділігін арттыру үшін келесідей 

жұмыстарды жүзеге асыру қажет: 

- ауыл тұрғындарының шешім қабылдау процесіне белсенді қатысуын 

ынталандыру;  

- бюджеттен кеткен әр тиынның қайда жұмсалғанын халықтың (арнайы 

порталдан) қадағалауына мүмкіндік беру;  

- аудан басшыларын сайлау процесінің әділ өту тетіктерін енгізу;  

- ауылды басқару және дамыту процесіне жаңашыл жастардың тартылуына 

мүмкіндіктер туғызу. 
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В 2020 году страны по всему миру боролись за сдерживание 

распространения COVID-19 и управление затратами на здравоохранение и 

людей, связанными с пандемией, правительства инициировали масштабные и 

беспрецедентные меры чрезвычайной поддержки для смягчения наихудших 
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непосредственных последствий пандемии. Эти меры включали блокирование 

предприятий, пакеты фискальных стимулов, которые включали прямую 

денежную поддержку домашних хозяйств и предприятий, денежно-кредитную 

политику, которая снижала процентные ставки и облегчала условия 

кредитования для финансовых учреждений, а также политику финансового 

сектора, такую как моратории на погашение долга для домашних хозяйств и 

предприятий, а также схемы кредитных гарантий. Эта кризисная политика 

помогла ограничить наихудшие экономические последствия пандемии в 

краткосрочной перспективе. Однако они также выявили и усугубили ряд 

экономических недостатков, которые могут угрожать устойчивому и 

справедливому экономическому восстановлению. Это вызывает реальную 

озабоченность, учитывая, что экономические последствия пандемии 

оказываются более устойчивыми и серьезными для стран с низким и средним 

уровнем дохода. 

Хотя домохозяйства и предприятия пострадали наиболее непосредственно, 

последствия кризиса COVID-19 имеют последствия для всей экономики через 

многочисленные взаимоукрепляющие каналы, которые связывают финансовое 

здоровье домашних хозяйств и фирм, финансовых учреждений и правительств. 

Из-за этих взаимосвязей повышенные финансовые риски в одном секторе могут 

легко распространиться и дестабилизировать экономику в целом, если их не 

контролировать. Когда домашние хозяйства и фирмы испытывают финансовый 

стресс, финансовый сектор сталкивается с более высоким риском дефолта по 

кредитам и менее способен предоставлять кредиты. Аналогичным образом, 

когда финансовое положение государственного сектора ухудшается, например, 

в результате увеличения долга и обслуживания долга, его способность 

поддерживать домашние хозяйства и фирмы может ослабнуть. Эти отношения 

не предопределены. Хорошо продуманная фискальная, денежно-кредитная и 

финансовая политика могут противодействовать и снижать эти переплетенные 

риски, и они могут помочь превратить связи между секторами экономики из 

порочной “петли судьбы” в добродетельный цикл. 

Управление и снижение взаимосвязанных финансовых рисков для 

домашних хозяйств, предприятий, банков и правительств является ключом к 

экономическому восстановлению в развивающихся странах 

В этой статье внимание уделяется решениям для четырех ключевых 

областей риска: ослабление банковских балансов, задержка перераспределения 

производственных активов, оказавшихся в неудачных фирмах, проблемы для 

кредиторов по выявлению надежных заемщиков в период экономических 

потрясений и рост суверенного долга. В идеальной ситуации правительства 

будут осуществлять соответствующую политику параллельно в каждой из 

четырех областей. Однако, поскольку немногие, если таковые имеются, 

правительства имеют ресурсы и политическую свободу действий для решения 

всех сразу, странам придется расставить приоритеты в отношении наиболее 

важных необходимых политических действий. 

1: Управление и сокращение проблем с кредитами. 
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Правительства и финансовые учреждения могли бы смягчить этот риск, 

уделяя особое внимание прозрачности, управлению проблемными кредитами и 

активным вмешательствам в проблемные банки. Долговые моратории, отсрочка 

по кредитам и смягченные правила отчетности, введенные для облегчения 

давления на заемщиков и кредиторов во время пандемии, создали отсутствие 

прозрачности в отношении состояния банковских балансов, особенно в 

признании неработающих кредитов, что влияет на способность финансового 

сектора кредитовать. 

2: Совершенствование правовой базы несостоятельности. 

Эффективные системы банкротства, подчеркивающие внесудебные 

тренировки, включая упрощенные и более быстрые рамки для малого бизнеса, 

могут помочь избежать риска долгосрочного и неразрешимого долгового 

кризиса. Кредиторы в настоящее время не могут полагаться на традиционный 

анализ кредитного риска для оценки того, сталкиваются ли заемщики, 

находящиеся в бедственном положении, с краткосрочной неликвидностью или 

долгосрочной неплатежеспособностью. Кроме того, заемщики не могут 

объявить себя неплатежеспособными в странах с несуществующими или 

ограниченными механизмами несостоятельности.. 

3: Обеспечение постоянного доступа к финансированию 

Инновации в цифровых финансовых инструментах и моделях 

кредитования, включая альтернативные источники данных, дизайн продукта и 

контекст кредитования, могут помочь сохранить поток кредитов в нормативно-

правовой среде, которая как поддерживает его, так и создает механизмы для 

обеспечения защиты потребителей и рынка. Продолжающееся воздействие 

кризиса на эффективность бизнеса и доходы домашних хозяйств может 

препятствовать кредитованию из-за повышенного кредитного риска, снижения 

видимости жизнеспособности заемщиков и снижения способности реализовать 

стоимость залогового обеспечения. 

4: Управление более высокими уровнями государственного долга. 

Страны с долгами, которые они не могут обслуживать, рискуют затяжной 

рецессией. Предотвращение этого требует активного управления долгом путем 

перепрофилирования или реструктуризации долга, а также долгосрочных 

реформ в области прозрачности долга и налоговой политики. Многие 

правительства заимствовали средства для оплаты масштабных программ 

экономической поддержки, что привело к увеличению общего долгового 

бремени стран с низким и средним уровнем дохода примерно на девять 

процентных пунктов. 

В Республике Казахстан некоторые из предложенных выше мер были 

приняты, например, отсрочка по выплатам займов населению; льготное 

кредитование и отсрочка по кредитам МСБ; освобождение от уплаты налога на 

имущества, земельного налога и подоходного налога отдельным группам 

компаний; денежные выплаты самозанятым и потерявшим рабочее место 

вследствие пандемии; финансирование весеннее-полевых работ и закупа в 

сельскохозяйственной отрасли. 
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Можно сказать, что странам необходимо будет учитывать их конкретное 

сочетание внутреннего и внешнего риска при разработке своих точных 

приоритетов политики для достижения справедливого восстановления. Для 

многих стран с низким уровнем дохода решение проблемы неустойчивого 

государственного долга будет первым приоритетом. Странам со средним 

уровнем дохода, чьи финансовые секторы в большей степени подвержены 

корпоративному долгу и долгу домашних хозяйств, возможно, потребуется 

сосредоточиться на политике поддержки финансовой стабильности. 

Основное внимание должно уделяться ключевым внутренним финансовым 

и экономическим рискам, связанным с пандемией, перспективы восстановления 

страны также будут определяться событиями в мировой экономике. Например, 

риски обменного курса и процентных ставок, которые могут возникнуть по 

мере восстановления экономической активности в странах с развитой 

экономикой и отмены программ стимулирования, что приведет к тому, что 

центральные банки ужесточат глобальную ликвидность и повысят процентные 

ставки. 

Устранение финансовых рисков, возникших во время пандемии, важно для 

обеспечения того, чтобы правительства и финансовые учреждения могли 

поддерживать восстановление, в том числе путем инвестиций в такие услуги, 

как здравоохранение и образование. Также крайне важно, чтобы домашние 

хозяйства и фирмы не теряли доступ к финансовым услугам, которые лежат в 

основе восстановленного экономического роста и устойчивости к 

экономическим потрясениям. Успех в устранении рисков поможет ограничить 

ущерб результатам развития и сохранить импульс для “озеленения” мировой 

экономики для борьбы с климатическим кризисом. 
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Қазіргі уақытта "инфляция" ұғымының жүзден астам түрлі түсіндірмелері 

бар. Қаржы-несие энциклопедиялық сөздігі инфляцияны "тауар айналымының 
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қажеттілігінен асатын мөлшерде айналымға шығарылуына байланысты қағаз 

ақшаның құнсыздануы, тауарлар бағасының өсуіне және нақты жалақының 

төмендеуіне әкеледі"деп анықтайды. Бұл түсінік инфляцияның себептері, 

факторлары мен экономика үшін теріс салдары арасындағы байланысты 

көрсетеді. 

Долан Э, Линдсей Д. макроэкономикалық әдебиеті инфляция ұлттық ақша 

бірлігінің құнсыздану процесі деп түсіндіреді және бұл өз кезегінде бағаның 

өсуіне әкелген болатын. 

Ал, В.Ф.Протастың пікірінше, инфляция - бұл нақты кірістерді 

экономикалық субъектілер арасында жасырын қайта бөлу және оларды 

жинақтау процесі деген болжам қалдырды. 

Инфляция - тауарлар мен қызметтерге бағаның жалпы деңгейінің өсуі 

болып табылады. Халық үшін бұл ақшаның сатып алу қабілетінің төмендеуінен 

көрінеді. Қазір 500 теңгеге сіз бір жыл бұрынғыға қарағанда аз тауар сатып ала 

аласыз. Осы кезде инфляцияда ақша құнсыздана бастайды. Бағаның жалпы 

деңгейі төмендеген кезде кері жағдай болады. Бұл процесс дефляция деп 

аталады. Бұл маусымдық болуы мүмкін. Мысалы, көкөніс бағасы егін 

жиналғаннан кейін төмендейді. Ұзақ мерзімді дефляция экономикаға теріс әсер 

етеді, өйткені айналымда ақша аз болады, тауарлар мен қызметтерге сұраныс 

төмендейді. Мұндай жағдайда шығындарды азайту керек. Өндіріс көлемін, 

материалдық шығындарды, жалақы мен штатты азайтады. Сондықтан 

инфляцияның да, дефляцияның да жоғары деңгейі экономикалық дағдарысқа 

әкелуі мүмкін [1]. 

Инфляция деңгейі тұтыну бағаларының индексі арқылы есептеледі. Бұл 

көрсеткіш тұтыну қоржынына кіретін өнімдер мен қызметтер бағасының 

орташа деңгейін көрсетеді (адам өмір сүру үшін қажет әдеттегі тауарлар мен 

қызметтердің тізімі). Тұтыну бағаларының индексі мұндай жиынтықтың бағасы 

қанша пайызға өзгергенін көрсетеді. Мысалы, тұтыну бағаларының индексі 

2017 жылдың қыркүйегіне 2016 жылдың қыркүйегіне сәйкес есептелген. 

Индекс шамамен -107,1. Бұл өткен жылдың қыркүйегімен салыстырғанда 

тұтыну қоржынындағы тауарлар 7,1%-ға қымбаттағанын анықтайды. Бұл 

инфляция деңгейі болып саналады. 

Тұтыну бағаларының индексін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті есептейді. Деректер ай сайын өңделіп 

отырады және Қазақстан Ұлттық банкінің сайтында ашық түрде жарияланып  

отырады. 

Инфляция деңгейіне көптеген факторлар әсер етеді. Олардың ішінде: 

халықтың табысы, оның жұмыспен қамтылу деңгейі, елдегі өндіріс деңгейі, 

бәсекелестік деңгейі, әлемдік нарықтағы бағалар және инфляциялық күтулер. 

Нарықтық экономикадағы инфляция - қалыпты құбылыс болып есептеледі 

. Инфляцияның  3-5%-дық төмен деңгейі өндіріс пен бизнестің дамуын және 

жаңғыртылуын ынталандырады. Инфляциямен құбылыс ретінде күресудің 

қажеті жоқ. Өйткені, сіздің шығындарыңыз - бұл біреудің кірісі және керісінше 
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болуы мүмкін. Сондықтан, егер бағалар төмендесе, онда сіздің кірістеріңіз де 

төмендейді.  

Тағы бір мәселе, Қазақстанда инфляция деңгейі жоғары деңгейде. Көбінесе 

инфляция берілген дәлізден 6-8% асады. Осыған байланысты, егер халықтың 

кірістерінің өсуі инфляция деңгейіне сәйкес келмесе, онда өмір сапасы 

төмендей береді. Бұл жағдайда әсіресе әлеуметтік әлжуаз топтар зардап шегеді. 

Олар: зейнеткерлер, мүгедектер, көп балалы отбасылар. 

Қазіргі жағдайда зерттеудің өзектілігі инфляцияның даму мәнін, терең 

себептері мен тетіктерін, оның ерекшеліктері мен инфляцияға қарсы саясаттың 

негізгі бағыттарын анықтау қажеттілігімен анықталады. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің деректері бойынша 2020 жылғы қаңтарда инфляция 0,7% (2019 

жылғы қаңтарда – 0,5%) болған. Жылдық инфляция 5,6% (2019 жылғы 

желтоқсанда – 5,4%) деңгейінде қалыптасып отыр және 4-6% нысаналы 

аралығында болды. Инфляцияның құрылымында жылдық көрсеткіш бойынша 

азық-түлік тауарларының бағасы 9,2%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 

5,2%-ға, ақылы қызметтер – 1,4%-ға өсті. 

2020 жылғы қаңтарда халықтың талдаулар нәтижелері бойынша 

инфляцияның бір жылдан кейін күтілетін сандық бағалауы 5,1% болды.  

2020 жылғы желтоқсан 2019 жылғы желтоқсанға Қазақстандағы инфляция 

7,5%-ды құрады. Азық – түлік тауарларының бағасы 11,3%-ға, азық-түлік емес 

тауарларға 5,5%-ға өсті, ақылы қызметтер 4,2%-ға қымбаттады (Сурет-1). 

 
 

Сурет-1. Қазақстандағы инфляция деңгейі, % [2]. 

Ескерту. Қазақстан Республикасының статистика Комитетінің мәліметі. 

 

Қазақстанда инфляцияға қарсы күрес үшін еңбек өнімділігін арттыру 

есебінен экономикалық өсуді ынталандыруға, халықтың нақты кірістерінің 

өсуімен салыстырғанда еңбек өнімділігінің озыңқы өсуін ынталандыруға, 

мемлекеттік бюджет тапшылығының берілген деңгейін сақтауға, инфляция 

және экономиканың өсуі бойынша берілген параметрлермен үйлесімді ақша 

ұсынысының деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған инфляцияға қарсы саясат 

жүргізіледі. 
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Қазақстандағы инфляцияға қарсы саясаттың стратегиялық мақсаты – ақша 

массасының өсу қарқынын қысқа мерзімді жоспардағы тауар массасының өсу 

қарқынына, ал жиынтық ұсыныстың көлемі мен құрылымын ұзақ мерзімді 

жоспардағы жиынтық сұраныстың көлемі мен құрылымына сәйкес келтіру 

болып табылады. 

Қазіргі уақытта инфляция қаржы, ақша және экономикалық жүйелерге 

теріс әсер ететін ең ауыр және қауіпті процестердің бірі болып 

табылады.Бүгінгі таңда инфляция әлемнің көптеген елдерінде әмбебап және 

созылмалы сипатқа ие болды. Қазақстан Республикасы да ерекшелік емес. 

Қазақстандағы инфляцияның өзіне тән ерекшеліктері бар. Ең алдымен, ол 

өндірістің күрт төмендеуі жағдайында дамиды. 

Инфляция процесі экономиканың дамуына кедергі келтіреді, сондықтан 

инфляцияны еңсеру үшін шаралар қабылдау қажет. Бағалар мен жалақыны 

дәйекті реттеу ең қолайлы болып табылады. Монополист-кәсіпорындардың 

өнімі баға деңгейі бойынша қатаң шектелуі тиіс және олардың кез келген 

көтерілуі баға белгілеудің мемлекеттік органдары тарапынан мұқият талдаудың 

мәні болып табылады. 

Тұтастай алғанда, бағалар мен жалақыны реттеу процесі кәсіподақтардың, 

кәсіпорындар әкімшілігі мен Үкімет өкілдерінің бірлескен талқылауларындағы 

жалақы мөлшерлемелері мен бағалар деңгейлеріндегі өзгерістер жөніндегі 

қадамдарды Мұқият негіздеу және келісу арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 

Еңбекке ақы төлеу және бағалар деңгейлері бойынша ымыралы келісімдер 

келісімде айқындалған қысқа мерзімді кезең ішінде сақталуы тиіс. Мұндай 

жағдайларда инфляция басқарылатын сипатқа ие болады және оның қарқыны 

біртіндеп төмендеуі мүмкін. 

Осылайша, инфляцияны реттеу әдістері оның маңызды себептеріне дәл 

сәйкес келген жағдайда ғана тиімді болады. Инфляция деңгейін төмендетпей, 

инфляцияға қарсы саясат жүргізбестен Қазақстанның экономикалық өркендеуі 

мүмкін емес. Инфляцияны төмендету Қазақстанның қаржы жүйесін нығайту, 

шағын және орта бизнесті дамыту, банк жүйесін тұрақтандыру және бәсекеге 

қабілеттілігі үшін қажет. 

Инфляция әлеуметтік-экономикалық құбылыс екенін ескеру керек. Оның 

қоғамға әкелетін зардаптары мен салдары әр ел экономикасында күрделі 

мәселелерді тудырады. Инфляция ең алдымен бағаның өсуіне соның 

нәтижесінде сұраным мен ұсынымның теңсіздігі пайда болуына байланысты. 

Инфляция – сұранымға қатысты ұзақ уақыт теңсіздік нәтижесінде елдегі жалпы 

баға деңгейінің өсуі, яғни инфляцияға жиынтық сұраным мен жиынтық 

ұсынымның сәйкес келмеуі болып табылады. Енді осы жұмыста жазылып өткен 

тауарларды қорытындылар болсақ, жиынтық ұсыным қисық сызығына 

келешектегі инфляцияда кіреді. Инфляция орын алған кезде, жалақы тез өседі, 

сөйтіп жиынтық ұсыным қисығын жоғарлатады. 

Инфляция жалақы өзгергенде, яғни ол жаңадан бекітілген жалақы ретінде 

бағаға енеді. Инфляция жиынтық ұсыным қисығында баяу жұмыс атқарады. 

Сондықтан бұл процесс инфляциялық енжарлықты көрсетеді. Қазіргі нарықты 
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экономика жағдайында экономикалық өсуді жоғарлату мақсатында жүргізіліп 

отырған саясаттардың бірі осы инфляция процестерін реттеу болып отыр. Бұл 

бағытта еліміздің Үкіметі, Ұлттық Банк, Қаржы министірлігі бірігіп жұмыс 

жасауға және ол жұмыстарының нәтижесі бар.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Қ.Жұбaнов aтындaғы Ақтөбе өңірлік универcитеті 

 

Кәсіпорынның дамуының тиімді стратегиясын қалыптастыру үшін 

компанияның нарықтық мүмкіндіктерін ескеру және талдау қажет, дегенмен 

оларға баға бермес бұрын оларды анықтау және табу қажет. 

 ҚР Денсаулық сақтау министрлігі жүйесінде 2000-нан астам 

диагностикалық зертханалар жұмыс істейді, оның ішінде мамандандырылған: 

бактериологиялық – 100-ден астам, серологиялық – 64, цитологиялық – 40, 

биохимиялық – 113, коагулологиялық – 1800-ге жуық клиникалық 

диагностикалық зертханалар бар. 20-дан астам, радиоизотопты диагностика – 

10-нан астам, оның ішінде орталықтандырылған – тек 6 зертхана. ДСҰ-да 

КТЖ-ның жабылуы туралы болжамды растай отырып, соңғы 5 жылда ауылдық 

ДСҰ жабылғаннан кейін жалпы дәрігерлік амбулаториялар санының азайғанын 

атап өтуге болады. 

Егер нарықты сегменттеуді қарастыратын болсақ, онда зертхана ересек 

ерлер мен әйелдерге, 18 жасқа дейінгі балаларға, сондай-ақ жануарларға өз 

қызметтерін ұсынады. Барлық қоңыраулардың толық пайызын 1-суретте көруге 

болады. 

https://stat.gov.kz/
http://www.nationalbank.kz/
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Сурет - 1 Ақтөбе қаласындағы жеке КДЛ тұтынушылары нарығын 

сегменттеу критерийлері 

Ескерту: автор «КДЛ Олимп» ЖШС зерттеу деректері негізінде құрастырған 

 

Сонымен, диаграммада көрсетілгендей, клиенттердің ең көп саны әйелдер 

(жүктілік, өз денсаулығына мұқият қарау) 41%. Өтініштердің жалпы санынан 

18 жасқа дейінгі балалар 34%, ерлер - 24% және жануарлар - тек 1% құрайды. 

Ауруханаларда ірі зертханалар шоғырланған. Денсаулық сақтау 

министрлігінде осындай 833 ұйым тіркелген. Жалпы типтегі және вирусты 

гепатит, ЖИТС және мерезді диагностикалау үшін клиникалық-

диагностикалық орталықтар азды-көпті үлкен зертханалық қондырғылармен 

жабдықталған. Мәселен, дербес дәрігерлік амбулаториялардың 12 пайызы, 

туберкулезге қарсы диспансерлердің 7,9 пайызы, аудандық ауруханалардың 

15,2 пайызы клиникалық диагностикалық зертханалармен жабдықталмаған. 

Сондай-ақ штат кестесіне сәйкес 467 стационар мен басқа да ұйымдардың 

жалпы санының 21,1% құрайтын штатта клиникалық зертханалық диагностика 

дәрігері лауазымы жоқ. Оларда лаборант бар шағын зертханалар орналасқан.[1] 

1-кестеде «КДЛ Олимп» бәсекелестерін талдау мақсатында толтырылады (1-

суретті қараңыз). 

 

Кесте 1 -  «КДЛ Олимп» ЖШС нарықтық бәсекелестерімен салыстыру 

Сипаттамасы КДЛ 

Олимп 

INVITRO INVIVO Микролабсервис 

Баға Орташа 3,5 Жоғары 2,0 Орташа 3,5 Жоғары 2,0 

Орналасуы 18 

филиалдар  

5,0 

3 филиал 3,5 Филиалдар 

желісі 4,5 

1 ғана 

лаборатория және 

парковка жоқ 2,0 

Қызмет 

түрлері 

Кең 5,0 Аз 3,0 Кең 5,0 Аз 2,0 

Қызмет Жоғары 5,0 Орташа 4,0 Жоғары 5,0 Төмен 3,0 

41%

24%

34%

1%

Әйелдер

Ерлер

Балдар

Жануарлар
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көрсету 

деңгейі 

Персоналдың 

біліктілік 

дәрежесі 

Орташа 3,5 Орташа 3,5 Орташа 3,5 Жоғары 4,5 

Имидж Жоғары 5,0 Орташа 4,0 Жоғары 5,0 Төмен 3,0 

Ескертпе: автормен жасалған 

 

«Тауар бағасы» және «орналасқан жері» параметрлері бойынша 

стратегиялық топтардың картасын құру негізінде «КДЛ Олимп» ЖШС 1 

бәсекелестің қатысуымен стратегиялық кеңістікте орналасқанын көруге 

болады. Сонымен, Invivo зертханасында жақсы орналасқан жері және жақын 

маңда тұрағы бар кең филиалдар желісі бар, ал зерттеу бағасы айтарлықтай 

айырмашылыққа ие емес. [2] 

«Қызмет көрсету деңгейі» және «ассортимент» параметрлері бойынша 

Invivo зертханасы ассортимент бойынша бірдей пайдалы стратегиялық 

кеңістікті алатыны анық, өйткені оның бірнеше бағыттары бар, ал қызмет 

көрсету деңгейі жоғары. Ұсынылатын қызметтердің ауқымы бойынша Invivo 

жақсы қарқынмен жүруде және «КДЛ Олимп» ЖШС-нен қалыспайды. 

«КДЛ Олимп» ЖШС «имидж» және «персоналдың біліктілік дәрежесі» 

параметрлері бойынша негізгі бәсекелестер «Микролабсервис» және Invivo 

болып табылады. Микролабсервис нарықта ұзақ жұмыс жасауы үшін жоғары 

білікті қызметкерлерді дайындай алды, жақсы жарнамалық науқанның 

арқасында Invivo КДЛ Олимп сияқты жақсы имиджге ие болды. Ұйымдардағы 

қызметкерлердің біліктілік дәрежесі әртүрлі. 

Осылайша, концепция бойынша негізгі бәсекелес Invivo зертханасы деп 

айта аламыз. 

Әрі қарай 7Р моделі бойынша «КДЛ Олимп» ЖШС жаңа бағытының ішкі 

ортасының факторларын қарастырайық (2-кесте). 

 

Кесте 2 - Нарықтық ішкі факторларды 7Р талдауы  

 

Күшті жағы Әлсіз жағы 

Product 

Қызметтердің кең спектрі; 

Қызметтердің жоғары сапасы 

 

Place 

18 филиал қалада  

Price 

 Орташа бағалар 

Promotion 

Брендті тану 

Тұрақты келулерді ынталандыру 

үшін жарнаманың болуы 
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Танымал әлеуметтік желілерде ресми 

беттердің болуы 

People 

Тұрақты тұтынушылардың дамыған 

базасы 

Клиника серіктестерімен байланыс 

орнатылды 

 

Process 

 Кейде лаборатория шешімі кеш 

келеді 

Physical evidence 

Материал жинау үшін үйге бару 

Талдау нәтижелерін пошта арқылы 

жіберу 

 

Ескертпе: автормен жасалған 

 

7Р бойынша ішкі ортаны талдау нәтижелері бойынша артықшылықтар 

көрінеді: қызмет түрлерінің кең спектрі, қызмет көрсетудің жоғары сапасы, 

қала бойынша дамыған филиалдар желісі, КДЛ «Олимп» бренді өте танымал, 

тұрақты келушілерді ынталандыру үшін бір реттік және тұрақты 

жеңілдіктермен әртүрлі акциялар тұрақты түрде өткізіледі, танымал әлеуметтік 

желілерде ресми парақшалардың болуы, тұрақты тұтынушылардың 

қалыптасқан базасы, зертханалық жеткізушілермен жақсы қарым-қатынастар, 

тағы бір маңызды факторға үйге келу болып табылады. Зертханалық 

зерттеулерге материал жинау келіп үйден ала алады және сынақ нәтижелерін 

электронды пошта арқылы жіберіледі. [4] 

Қазіргі уақытта «КДЛ Олимп» ЖШС-нің позициясы соншалық, 

тұтынушылар үшін өсіп келе жатқан бәсекелестік нарықтағы жетекші орын 

үшін күреске ерекше көңіл аударады. Тіпті ұқсас қызметпен айналысатын басқа 

фирмалардың тұтынушыларды «тартуы» кірістің төмендеуіне әкелмейді, 

өйткені салада КДЛ қызметтеріне үлкен сұраныс бар. Кәсіпорын үлкен пайдасы 

бүкіл ел бойынша «КДЛ Олимп» ЖШС франчайзингінің сатылымының 

артуынан болады және бұл компанияның бәсекелестіктегі позициясының 

нығаюына әкеледі, бұл кірістің өсуіне және клиенттік базаның кеңеюіне 

әкеледі.  

 

Әдебиет тізімі: 

1. Медицинский официальный сайт  https://www.103.kz/ 

2.  [Электронный ресурс] https://www.kdlolymp.kz/contacts/city/aktobe 

3. [Электронный ресурс] https://www.similarweb.com/ru/ 

4. Портер М.Ю. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов. (Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors) [Текст] / Перевод с английского И. Минервин. 

Научный редактор О. Нижельская.(Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005) 

https://www.103.kz/
https://www.kdlolymp.kz/contacts/city/aktobe
https://www.similarweb.com/ru/
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Ғылыми жетекшісі – магистр, оқытушы Исетова А.Т. 

 

«AҚТӨБE ҚAЛACЫНЫҢ ҚAРЖЫ CEКТOРЫ» 

 

Оразбай Ш.О.  

Қ.Жұбанов атындағы Актөбе өңірлік Университеті  

 

Бүгінгі экoнoмикa caлacының aктуaльді тaқырыптaрының бірі. Әрбір 

өңірдің өзіндік бaзынacы мeн әлeумeттік жaғдaйы бaр. Coл ceкілді Aқтөбe 

өңірінің дe өз жaғдaйы қaлыптacқaн. Жaлпы, мaқaлaны кeңінeн түcінік бeрумeн 

бacтaғaнды жөн көріп oтырмын. 

Eң aлдымeн қaржы ceктoры дeгeніміз нe? Ocы cұрaққa жaуaп бeрумeн 

бacтacaм: 

Қaржы ceктoры – бұл кoммeрциялық жәнe бөлшeк клиeнттeргe қaржылық 

қызмeт көрceтeтін фирмaлaр мeн мeкeмeлeрдeн құрaлғaн экoнoмикaның бөлімі. 

Бұл ceктoрғa бaнктeр, инвecтициялық кoмпaниялaр, caқтaндыру кoмпaниялaры 

жәнe жылжымaйтын мүлік фирмaлaры кірeтін көптeгeн caлaлaр кірeді.  

  Мықты қaржы ceктoры – caлaуaтты экoнoмикaның бeлгіcі. Қaржы 

ceктoры кіріcтeрінің жaқcы бөлігін нecиeлeр мeн ипoтeкaдaн aлaды жәнe төмeн 

пaйыздық oртaдa өркeндeйді. Қaржы ceктoрын түcіну бұл ceктoрдың eдәуір 

бөлігі ипoтeкa мeн нecиeлeрдeн түcім жacaйды, oлaр пaйыздық cтaвкaлaрдың 

төмeндeуімeн құндылығынa иe бoлaды. Экoнoмикaның дeнcaулығы көбінece 

oның қaржы ceктoрының күшінe бaйлaныcты. Oл қaншaлықты күшті бoлca, 

экoнoмикa coғұрлым caу бoлaды. Әлcіз қaржы ceктoры әдeттe экoнoмикaның 

әлcірeуін білдірeді. Көптeгeн aдaмдaр қaржы ceктoрын Уoлл Cтритпeн жәнe 

oндa жұмыc жacaйтын биржaлaрмeн тeңecтірeді. Бірaқ бұғaн қaрaғaндa 

әлдeқaйдa көп нәрce бaр. Қaржы ceктoры көптeгeн дaмығaн экoнoмикaлaрдың 

мaңызды бөліктeрінің бірі бoлып тaбылaды. Oл брoкeрлeрдeн, қaржы 

инcтитуттaрынaн жәнe aқшa нaрықтaрынaн тұрaды – oлaрдың бaрлығы нeгізгі 

көшeнің күндeлікті жұмыcын қaмтaмacыз eтугe қaжeтті қызмeттeрді ұcынaды. 

Экoнoмикa тұрaқты бoлып қaлуы үшін oның caлaуaтты қaржы ceктoры бoлуы 

кeрeк. Бұл ceктoр бизнecті нecиeлeндіруді кeңeйтeді, coндықтaн үй иeлeрінe 

ипoтeкa бeрeді, aдaмдaрды, кoмпaниялaрды жәнe oлaрдың aктивтeрін қoрғaу 

үшін caқтaндыру пoлиcтeрін шығaрaды. Бұл coндaй-aқ зeйнeткeрліккe 

жинaқтaуғa көмeктeceді жәнe миллиoндaғaн aдaмды жұмыcпeн қaмтып oтыр. 

Қaржы ceктoры кіріcтeрінің жaқcы бөлігін нecиeлeр мeн ипoтeкaдaн aлaды. 

Пaйыздық мөлшeрлeмeлeр төмeндeйтін oртaдa oлaр құндылыққa иe бoлaды. 

Cтaвкaлaр төмeн бoлғaн кeздe экoнoмикaлық жaғдaйлaр көп кaпитaлды 

жoбaлaр мeн инвecтициялaрғa жoл aшaды. Бұл oрын aлғaн кeздe қaржы ceктoры 

пaйдa әкeлeді, яғни экoнoмикaлық өcім көп. Қaржы ceктoры S&P 500 тің eң 

үлкeн бөліктeрінің бірі бoлып тaбылaды. Қaржы ceктoрындaғы eң ірі 

кoмпaниялaр әлeмдeгі eң тaнымaл бaнктік мeкeмeлeр бoлып тaбылaды, coның 

ішіндe кeлecі: Экoнoмиcтeр көбінe экoнoмикaның жaлпы дeнcaулығын қaржы 
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ceктoрының дeнcaулығымeн бaйлaныcтырaды. Eгeр қaржы кoмпaниялaры әлcіз 

бoлca, бұл қaрaпaйым тұтынушығa зиян тигізeді. Қaржы кoмпaниялaры 

бизнecкe нecиe, үй иeлeрінe ипoтeкa, тұтынушылaрғa caқтaндыру ұcынaды. 

Eгeр бұл қызмeткe шeктeу қoйылca, бұл шaғын кәcіпкeрліктің дe, 

жылжымaйтын мүліктің дe өcуін тoқтaтaды. 

Aл, eнді жaлпы қaржы ceктoры ұғымынaн кeңінeн мәлімeт aлдық, Aқтөбe 

өңірінің қaржылық ceктoрынa oрaлaйық.  

Біріншіден, бюджеттің орындалуын бақылау, және оларды өңірдегі тиісті 

салаларына үйлестіру; 

Екіншіден, есептік-саясат жүргізу; 

Үшіншіден, әлеуметтік салаға кеткен шығындарды есептей отырып, 

қаржыландыру; 

Төртіншіден, Мемлекеттік меншіктен бөлек коммуналды меншікті 

басқару; 

     Бесіншіден, ең басты сала-білім беру саласын қаржыландыру; 

Және де мәдениет,спортты қаржыландыру мәселелерімен қоса мүлікті жалға 

беру секторлары құрайды. 

Ocы aтaлғaн әрбір ceктoрдың өзіндік oрындaуғa тиіcті функциянaлдық 

міндeттeмeлeрі мeн жүктeмeлeрі бaр. Әрбір тaрмaқ acқaн қырaғылықты тaлaп 

eтeді. Oны дұрыc oрындaу, caуaтты мaмaнғa дa бaйлaныcты. 

Төмендегі кестеде Ақтөбе облысының 2021 жылғы қаржы секторларына 

бөлінген бюджеттік есебі көрсетілген:  

Мәлімет-Ақтөбе облысының маслихатының ресми сайтынан алынған. 

 
Aқтөбe қaлaлық қaржы бөлімі ММ-нің 2020-2021 жылғы кaдрлық жұмыcынa 

тoқтaлaр бoлcaм: Aқтөбe oблыcы бoйыншa қaржы бөлімі жәнe oның 

бөлімшeлeріндe 23 aдaм қызмeт aтқaрaды.Жұмыc іcтeу өтімі 20 жылдaн acaтын 

7 қызмeткeр бaр. Aл, жaлпы aйтқaндa кaдр құрылымы 7 бөлімнeн 

тұрaды.Мeкeмe қызмeткeрлeрі бeлгілі бір кaтeгoрия бoйыншa жұмыc aтқaрaды. 

Жоғарыда атап кеткендей, Ақтөбе облысының қаржы секторларына толықтай 

тоқталып кеттік. Ендеше, осы сектордың кейбір тұстары толықтай қамтылмай, 

жүзеге асырылмай жатқаның да жасыру мүмкін емес. 

Мысалға, экономикалық нарықта озатындай бәсеке жүйе мен бағдарламалар 

бар делінгенімен, іс жүзінде толық ашылмай жатыр, тіпті жүзеге асырылып 

жатқаның саусақпен санауғада болады. Мұмкін, мемлекеттік жүйеде 

мемлекеттік қызметтің қадір-қасиетін терең түсіндіріп, істеп-орындап жатқан 
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адамға сенімділік білдіріп, сосын одан жауапкершілікті талап ете отырып, 

қызметтегі белсенділігін аррттырып шығару керекпіз. Қызметкерге бір сөзбен 

айтсам, «дербес» деген сөзді сезіндіре білуіміз керек. 

Бірақ, билік басындағы кей басшылар осы «Дербес» сөзін тікелей қатты иеленіп 

алғандай. Оған дәлел: «Антикоррупцияның кәсіби деңгейі төмен емес, олардың 

жемқорлық тәбеттерінің жоғары екендігінде». Негізінде, цифрлацияландыру 

дәуірінде, нарықтағы коррупцияны жеңу, яки көзін жойып жіберу-оңай іс. 

Келесі тоқталатыным, осы қаржы секторының басты басшысы-Әкімдер. 

Қысқаша айта кетсем, соңғы жарлықтар бойынша: 

1. Әкімдер енді халық талап еткен кезде кездесуге міндетті.(Президент 

Жарлыққа қол қойды) 

2. Жаңа құжат бойынша облыс,аудан,қала әкімдерінің нақты графигі 

бекіді. 

3. Халықпен кездескенде әкімдер әдеттегідей ұзың-соңар баяндама 

емес,жоспарланған уақыттың төрттен бірінде, яки жиынға 1 сағат 

бөлінсе,соның 15 мин сөйлеп,қалған уақытын сұрақ-жауап форматына 

арнау керек. 

4. Кездесуге депутатпен қоғамдық ұйымның оппозиция өкілдері 

тартылуы шарт. 

5. Тағы бір жүктеліп отырған міндет-халық көтерген мәселе ресми түрде 

электронды үкімет порталында тоқсан сайын жариялануы тиіс.  

Сондықтан халықтың басты назар аударатын керекті тұсы-салаларға бөлініп 

жатырған қаржылай ақша емес, бюджетті тиімді бөлетін басшыны дұрыс 

таңдай біліп сайлау, қолдау көрсету. 

 

 Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. http://aktobeoblmaslihat.kz/ru/ 

2. Финансовые рынки в переходной экономике. Р. М. Энтов, Д. Б. 

Скрипкин, Д. И. Полевой. 

3. https://youtu.be/Nvs5RMQIYUo. «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН 

ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ» 

4. https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/836?lang=kk 

5. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V20CA007855 

 

                                                        Ғылыми жетекшісі: Есбусинова.М.Б 

 

ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИАМАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Болатұлы Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Маркетингтік құралдар  – бұл макро орта мен нарық қатысушыларына әсер 

ету үшін компания қолданатын іс-шаралар немесе шаралар жиынтығы. 

http://aktobeoblmaslihat.kz/ru/
https://youtu.be/Nvs5RMQIYUo
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/836?lang=kk
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V20CA007855


44 
 

Негізінде маркетинг құралдары кәсіпорын қызметінің жекелеген құрамдас 

бөлігі, олар арқылы кәсіпорында маркетинг қызметін ұтымды және тиімді 

жақтарын қамтамасыз етуге болады. Олардың көмегімен маркетингтік 

стратегия мен тактика жүзеге асырылады. Маркетингтік құралдарсыз 

компанияның өмір сүруі мүмкін емес еді. Белгілі бір маркетинг құралдарын 

таңдау көптеген факторлармен анықталады, олардың ішінде бизнестің алдында 

тұрған мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ ұйым қызметінің нақты 

ерекшеліктері сынды факторлар ескеріледі [1]. 

Маркетингтік құралдар қажет: сату көлемін үлкейтуге, сенімді 

мәліметтермен қамтамасыз етуге, сатып алушыларға өнімнің құндылығын 

жеткізуге, сұранысты арттыруға, жаңа клиенттерді тарту және нақты 

клиенттерді сақтауға, клиенттермен сенімді қарым-қатынас құруға, брендтің 

танылуы мен беделін қалыптастыруға, жарнаманың тиімді әсер етуіне қажет. 

Маркетингтің классикалық келесі құралдары кіреді: 

Тауар, ассортимент (нарыққа жаңа түрлерді шығару, сұранысқа ие емес 

тауарларды өндірістен шығару), тауар белгісі, бренд, орау, кепілдік, сервистік 

қызмет көрсету; жеңілдіктер, акциялық бағалар, бонустық бағдарламалар; 

Маркетингтің құралдардың жалпы саны мыңнан асады және бұл сандар 

заман дамыған сайын технология дамыған сайын марктингтік құралдар 

санында артып отырады. Атап өткен құралдардан бөлек қазір таңда Digital 

Marketing оның ішінде SMM (Social Media Marketing) әлеуметтік желі 

маркетингі қазіргі таңда өте қарқынды дамып, кәсіпорынның дамуына 

сатылымды арттыруға өзіндік бір әсерін тигізуде. 

SMM жүйесі - клиенттермен байланыс орнату және әлеуметтік желілер 

арқылы брендтің беделін қалыптастыру технологиясы. Мұнда клиенттер 

өздерінің жұмыстары, өнімдері туралы айта алады, оқырмандарды қызықтыра 

алады, олардың пікірлерін білуге болады, сенімділігін арттыра алады және өз 

тауарларыңды ұқыпты жарнамалауға болады. Әлеуметтік желінің түрлері өте 

көп, бірақ кәсіпорындардың маркетингтік құрал ретінде қолданатыны 

INSTAGRAM әлеуметтік желісі. Бұл желіде өзінің тауарыңды немесе 

қызметіңді сату және жарнамалау, одан бөлек өзіңді бренд ретінде 

қалыптастыру,  басқа әлеуметті желілермен салыстырғанда анағұрлым жеңіл 

болып табылады. Себебі әлеуметтік желінің қамтитын аудиториясы және 

әлемнің барлық елдеріне өзіңді оңай әрі нақты жарнамалау, жариялау тиімді 

болып келеді. 

Бренд - бұл оның жеке басы мен өзіндік ерекшелігі, ерекше бейнесі, іске 

асырылатын қабілеттері, негіздері мен тіректері, символы, бағыты, мақсаты.  

Жеке брендті құру белгілі бір бейнені мақсатты аудиторияның санасына 

батыруға негізделген. Жеке брендті құрудың негізгі мақсаттарының бірі-

мақсатты аудиторияны адам брендінің пайдасына таңдауға итермелеу. Осы 

орайда ең көп аудиториясы бар әлеуметтік желі INSTAGRAM екенін ескеру 

қажет. Қазіргі әлемде әлеуметтік қауымдастықтарды көптеген адамдар әртүрлі 

ақпарат алудың, достармен байланыс орнатудың, жұмыс іздеудің және 

брендтермен өзара әрекеттесудің сенімді әдісі ретінде қабылдайды. Әлеуметтік 
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желілердің көмегімен мақсатты аудиторияға жетуге болады. Олардың алуан 

түрлілігінің арқасында осы аудитория ең көп ұсынылған сайттарды таңдау 

пайда болады. 

Әлеуметтік желілердің таралуы туралы айта отырып, 2022 жылғы  

статистиканы мысалға алайық  Instagram-да  2 миллиардтан астам белсенді 

тіркелушілері бар  

Instagram желісін күн сайын 500 миллион белсенді қолданушы 

пайдаланады. 

Instagram суреттері Facebook суреттеріне қарағанда 23% көбірек назар 

аударады. Бейнелер одан да жақсы, олардың қатысуы Facebook-тен 38% 

жоғары, пайдаланушылардың 60 пайыздан астамы күн сайын Instagram-ға 

кіреді. 

2021 жылы Instagram жарнамасынан түскен табыс 26 миллиард долларға 

жетті.  

Бүл есеп 2023 жылға қарай 40 миллиард долларға дейін өседі деп 

болжануда. 

Бүкіл әлемдегі Instagram қолданушыларының 70% - дан астамы 35 жасқа 

толмаған.  

Инстаграмм күн сайын төрт миллиардтан адам астам жазбаны" 

ұнататындығын" көрсетеді. 

2020 жылдың қыркүйегінде статистика  бойынша Қазақстанда 10,325 млн. 

Instagram қолданушысы тіркелінген, бұл елдің барлық халқының 54,5% 

құрайды. 

Қазақстанда контент жасайтын ең танымал категория - бұл "сұлулық" 

(косметика, денеге/бетке күтім жасау, тырнаққа/шашқа күтім жасау, стиль және 

т.б.) [2]. 

Қазақстандағы Instagram желісінің  негізгі аудиториясы - 18-34 жас 

аралығындағы әйел адамдар (57,49%). 

Қазіргі уақытта Instagram-да жеке брендті жылжыту үшін 5 негізгі құралды 

қолдануға болады. 

1. Instagram-дағы жазбалар-бұл мәтінмен жиі қолдау көрсетілетін 

көрнекі мазмұн (контент). Оларды жеке профильде жариялауға болады және 

олар жаңалықтар арнасында да көрсетіледі.  

2. Тарихы (stories). 2016 жылы Instagram қосымшасы жаңа stories 

құралын (storis) іске қосты. Күнделікті өміріңізден бейнелерді немесе 

фотосуреттерді тек 24 сағатқа бөлісуге болады. Орналастырылған мазмұнның 

ұзақтығы 15 секундты құрайды. Бұл құрал үнемі дамып, жаңа чиптерге ие 

болады: әртүрлі қаріптер, маскалар, музыка, жапсырмалар. Қазіргі уақытта 

stories осындай үрдіске ие: олар жеке брендті жылжыту үшін барлық басқа 

құралдарды алмастыратын жеке және өте танымал мазмұн түріне қолданысқа 

ие. Бұл құралды қарапайым пайдаланушылар ғана емес, сонымен қатар сату 

мазмұнын жасау үшін коммерциялық/имидждік топттар да белсенді қолданады.  

3.Тікелей эфирлер қазір ол абоненттермен сөйлесудің маңызды әдісі болып 

саналады. Ол әртүрлі шоттарда қолданылады. Бұл мүмкіндік абоненттермен 
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тікелей кездесуді бастауға мүмкіндік береді, онда олармен түсініктемелер мен 

сұрақтар арқылы сөйлесуге, жұмыс процесін көрсетуге және тиісті ақпаратпен 

бөлісуге мүмкіндік бар. Бұл құрал аудиторияда адалдықты арттыруға 

көмектеседі, бұл жарнамаланған жеке бренд үшін маңызды. 

4. IGTV-бұл 2018 жылдың жазында енгізілген бейне мазмұнын 

жариялаудың тағы бір мүмкіндігі. Оның ерекшелігі-ұзақтығы бір сағатқа 

дейінгі бейнені жариялау Бұл құрал үлкен YouTube Бейне алаңымен бәсекелесе 

алады. 

5. Reels-бұл Instagram-дың тағы бір танымал TikTok әлеуметтік желісіне 

ұқсас жаңа мүмкіндігі. Мұнда музыка мен түрлі эффектілері бар қысқа 

бейнелер орналастырылған. Бұл құрал үшін жеке таспа жасалды, онда бейнелер 

"қызықты" және "ұсынылған" бейнелерге түсіп, тарихта жарияланып, жалпы 

таспаға орналастырылады. Бұл әдісті қолдана отырып, сіз көптеген жаңа 

ізбасарларды көп күш жұмсамай және басқа құралдарды қолданғаннан гөрі 

тиімдірек тарта аласыз. 

Сонымен, Instagram әлеуметтік желісінің дамуын және оның қарапайым 

функционалдығын ескере отырып, ол жеке брендті жылжытуға жақсы 

бейімделген және оны тиімді жылжыту құралы ретінде пайдалануға болады деп 

айтуға болады.  

Қортындылай келе,  компанияларда көптеген маркетингтік құралдар бар, 

классикалық құралдарды қазіргі құралдарды қоса алғанда олардың саны қазіргі 

маркетингте бес мыңға жетеді. Сондықтан кәсіпорынның маркетингтік 

жоспарының мақсатына жету үшін осы құралдардың ең қолайлы 

комбинациясын таңдап пайдалану,  маркетологтың маңызды міндеті болып 

табылады. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
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аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019 жыл. - 736 бет 
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реттейтін мемлекет белгілеген нормалар мен ережелер. 
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Қоғамдық қатынастарды реттеу үшін заңнамалық база: «Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы № 405-V (16 қараша 2015 ж.); Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру бойынша аударымдар мен жарналарды есептеу және аудару 

қағидалары (2017 жылғы 30 маусым № 478); және басқа да құқықтық актілер. 

[2] 

Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі мемлекет пен азаматтарды 

тартады және қатысушылардың әртүрлі санаттары үшін жеке құқықтар мен 

міндеттерді белгілейді. Жүйеде жарна төлеушілер болып жұмыс берушілер, 

яғни жұмыскерлердің еңбегін пайдаланатын заңды тұлғалар мен жеке 

кәсіпкерлер табылады. Сондай-ақ заң азаматтардың жекелеген санаттарын 

белгілейді, олар үшін төлем жасалмайды. Қызметкерлерге есептелген 

шегерімдер жұмыс берушінің шығыстары болып табылады, яғни олар 

қызметкерлерден ұсталмайды. Жұмыс беруші міндетті медициналық 

сақтандыру бойынша міндеттемелер есептелген жеке тұлғалар туралы 

мәліметтерді (аты-жөні, ЖСН) міндетті түрде көрсете отырып, ай сайынғы 

аударымдар бойынша төлемдерді жүзеге асырады. Жұмыс берушiлердiң 

аударымдары, яғни ауыстыру тәртiбi мен мерзiмдерi, қызметкердiң 

медициналық сақтандыру жүйесiне қатысу құқығы жұмыс берушiнiң мiндеттi 

медициналық сақтандыру жарналарын төлеу бойынша өз мiндеттемелерiн адал 

орындауына байланысты. Жаңа қызметті пайдалана отырып, сіз ЖК үшін жаңа 

қызметтің көмегімен МӘМС үшін жарналар мен аударымдар сомасын көре 

аласыз. 

МӘМС үшін жарналар мен аударымдарды есептеу үшін алдымен 

жарналар және шегерімдер дегеніміз не екенін білу керек. Жарналар – бұл жеке 

тұлғаның табысынан ұсталатын және оның атынан медициналық сақтандыру 

жүйесіне міндетті төлем ретінде аударылатын сома. [4] Міндетті медициналық 

сақтандыру жарналарын төлеу 2020 жылдан бастап енгізілді, төлемдер 

Республиканың барлық азаматтары (соның ішінде Қазақстан Республикасының 

аумағына тұрақты келетін шетел азаматтары) үшін мынадай тәртіппен төленуі 

тиіс: еңбекке қабілетті халық еңбек шарттары бойынша табыс (жұмыс берушіні 

ұстап қалады және аударады); жеке кәсіпкерлер өз пайдасына өз бетінше 

төлейді; кіріс алатын жеке тұлғалар (салық агентінде сақталады және 

аударылады); өзін-өзі жұмыспен қамтығандар: жеке тәжірибелік дәрігерлер; 

мемлекет, керісінше, халықтың әлеуметтік топтарына: балаларға, студенттерге, 

зейнеткерлерге, мүгедектерге, есепте тұрған жұмыссыз азаматтарға және т.б. 

жарналар төлейді; басқа санаттар: қызметін тоқтатқан кәсіпкерлер, өзін-өзі 

төлейтін азаматтар (тіркелмеген жұмыссыздар, Қазақстан Республикасынан 

кеткен азаматтар және т.б.). Ұсталған немесе есептелген МӘМС жарналары ай 

сайын төленеді. 

Жарналар – бұл жарналар төленген медициналық қызметтерді 

тұтынушыларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

медициналық көмек алуға құқық беретін, әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қорына жұмыс берушілердің өз қаражаты есебінен төлейтін ақшасы. [4] 
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Мысалы, қызметкер 22 жұмыс күні үшін 200 000 теңге алады, бірақ ол 

ақысыз еңбек демалыс күндерін (2 күн) алатын болса, онда 20 жұмыс күніне 

оның жалақысы 181 818 теңге құрайды. Бірақ жарналар бар болғандықтан оны 

толық алмайды.  

1. Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) 181 818 – 10% = 18181,8 теңге  

2. Жеке табыс салығы (ЖТС) = ЖТС – МЗЖ – (14 АЕК) = 181 818 - 18181,8 - 

(14 АЕК) = 120754,2 * 10% = 12075,42 [5] 

3. ЖМӘМС = 181 818 * 2% = 3636,36 (бұл жарналар, яғни қызметкер «өзі үшін» 

төлейді, ал аударымдар (3%) ол жұмыс істейтін ұйымнан болады) 

Шығарылады: 181 818 - МЗЖ - ЖТС = 147 924,42 

Жеке кәсіпкерлер үшін міндетті медициналық сақтандыруға ай сайынғы 

жарна «тұрақты» және 2022 жылы 4200 теңгені құрайды: 5% мөлшерлеме, 1,4 

ең төменгі жалақыны есептеу объектісі. Яғни, 2022 жылы есептеу объектісі 

әрқашан 84 000 теңге, жарна сомасы 4 200 теңге (1,4 * 60 000 = 84 000 * 5% = 4 

200 теңге). МӘМС-ке өз қызметін тоқтатқан жеке кәсіпкерлер де жарна төлейді. 

Олар үшін мөлшерлеме де 5%, бірақ нысаны 1 ең төменгі жалақы. Яғни, 2022 

жылы «белсенді емес» жеке кәсіпкерлердің жарна сомасы ай сайын 3 000 

теңгені (60 000 * 5%) құрайды. 

Міндетті медициналық сақтандыру бойынша жарналарды төлеу ай сайын 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да келесі 

айдың 25-іне дейін жүргізіледі. Төлемнің белгіленген мерзімі бұзылған 

жағдайда аударым кешіктірілген әрбір күн үшін қайта қаржыландырудың 

ресми ставкасының 1,25 еселенген мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлей 

отырып жүзеге асырылады. 

Осылайша, жұмыс беруші қызметкерге оның жалақы деңгейінен 3% 

төлейді, бірақ 18 000 теңгеден аспайды; - жұмыскерлер, оның ішінде 

азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыс алатындар, табысының 2%-ын 

төлейді, бірақ 12 000 теңгеден аспайды; - жеке кәсіпкерлер және жеке 

практикамен айналысатын жеке тұлғалар – ең төменгі жалақының 1,4 еселенген 

мөлшерінің 5 пайызын, яғни 4200 теңге төлейді. [4] 

Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ): қала тұрғындары үшін – 1 АЕК, немесе 

3 063 теңге; ауыл тұрғындарына – 0,5 АЕК, немесе 1531,5 теңге. 

Тәуелсіз төлеушілер ең төменгі жалақының 5 пайызын, яғни 3000 теңге 

төлейді. Мемлекет 15 жеңілдікті санаттағы азаматтарды төлейді, бүгінде бұл 

санаттың 11 миллионнан астамы бар.Бір адамға төленетін жарна 3 614,2 теңгені 

құрайды. [3] 

Сондай-ақ, 2022 жылдан бастап қорға төленетін міндетті медициналық 

сақтандыруға мемлекет жарналары өседі, олар: 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 

– мемлекеттік жарналарды есептеу объектісінің 1,7%-ы мөлшерінде белгіленді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы № 405-V (16 қараша 2015 ж.): 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000405 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000405
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Барлығымыз білетіндей, экономикалық дамудың маңызды 

көрсеткіштерінің бірі болып әлем елдеріндегі жұмыссыздық деңгейі келеді. 

Осы экономикалық көрсеткіштің негізінде елдің қаншалықты қауіпсіз екендігі, 

әлемнің ең дамыған елдерінің рейтингінде қандай орын алатындығы туралы 

қорытынды жасауға болады. Кейбір жағдайларда жұмыссыздық деңгейі 

бойынша мемлекеттегі өмір сүру деңгейін бағалауға болады.  

Алдымен жұмыссыздықтың басты себептерін қарастырайық. Бірінші 

себептерінің бірі - құрылымдық жетілдіру. Яғни қазіргі таңда технологиялар 

күннен-күнге дамып келе жатқаны бәрімізге мәлім. Осы жаңа технологиялар 

уақыт өте келе адам еңбегін толығымен не жартылай алмастырып келе жатыр. 

Келесі себеп ол – маусымдық. Яғни қыс мезгілінде ауыл шаруашылығымен 

айналысатын мамандар аса көп қажет емес. Сонымен қатар экономиканың 

циклдік сипаты. Мысалы, дағдарыс кезінде көптеген өндірістік 

кәсіпорындардың жабылуы аясында жұмыссыздық күрт артады. Сондай-ақ 

демографиялық фактор. Еңбекке қабілетті халықтың тез өсуі жұмыс 

орындарының азаюына алып келеді, яғни елде тілек білдірушілер саны артты, 

бірақ жұмыс орындарының саны бұрынғы деңгейде қалды. Осының барлығы 

жұмыссыздық деңгейіне себепші болып отырады.  

Енді әлем елдеріндегі жұмыссыздық деңгейін карастырсақ, қазіргі таңда, 

өкінішке орай жұмыссыздық пайызы нөльге тең ешбір мемлекет жоқ. Бірақ 

әрбір мемлекет осы көрсеткіштерді төмендетуге тырысады. Деректер бойынша 

қазіргі әлем елдеріндегі 2021-2022 жыл аралығындағы жұмыссыздық деңгейі ең 

жоғары ел болып Босния мен Герцеговина саналады. Сарапшылар осындай 

көрсеткіштің негізгі себебін ЕО-пен еркін сауда туралы келісімге қол қою деп 

санайды. Соның салдарынан елдегі кәсіпорындардың басым бөлігі дағдарысқа 

ұшырап, адамдар жұмысқа орналаспай қалды. Одан кеінгі орынды алып 

отырған мемлекет - Оңтүстік Африка Республикасы. Бұнда жұмыссыздықтың 

https://www.inform.kz/ru/kak-izmenyatsya-otchisleniya-za-osms-v-rk-v-2022-godu_a3880736
https://www.inform.kz/ru/kak-izmenyatsya-otchisleniya-za-osms-v-rk-v-2022-godu_a3880736
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34766362
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
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жоғары деңгейі еңбекке деген сұраныстың төмендігі және білімнің болмауы. 

Сондай-ақ Ангола, Иордания, Ливия, Македония секілді мемлекеттер еңбек 

нарығының дұрыс реттелмеуіне, жұмыс орындарының азаюына, дағдарыс пен 

тұрақсыз экономикалық жағдайға байланысты жұмыссыздықтың жоғары 

көрсеткішінен шыға алмауда.  

Дәл сол жылдардағы деректерге сүйенсек, жұмыссыздық деңгейі төмен 

елдер қатарына Катар, Камбоджа, Беларусия, Таиланд, Мьянма және Вьетнам 

сияқты елдер кіреді. Мысалы, Катар елі осындай көрсеткішке мұнай мен газды 

сатудан түскен табыстың арқасында қол жеткізді деп есептеледі. Сонымен 

қатар қара алтын мен газды белсенді экспортай отырып, Катар өзінің 

экономикасын жақсы дамытып, көптеген жұмыс орындарын құрды. Ал 

Камбоджа, ондағы жұмыссыздықтың төмен деңгейде болуының себебі белсенді 

дамыған туризм мен жеңіл өнеркәсіпке байланысты. Келесі Тайланд пен 

Мьянма негізі экономикалық жағынан жақсы дамыған мемлекеттер. Олардың 

экономикасы тауар, минералдар экспортына бағытталған [1]. 

Енді, еліміздегі ресми статистикаға сәйкес жұмыссыздық жағдайы, бір 

қарағанда, басқа посткеңестік елдермен және алыс шетелдермен салыстырғанда 

салыстырмалы түрде қолайлы: соңғы 3 жылда оның деңгейі 4,8-5,0 % дәлізінде 

тұрақтанды, ал АҚШ-та, мысалы, флуктуация дәлізі кеңірек – 3,9-7,4%, ал 

дамушы елдерде жұмыссыздық деңгейі тұрақты түрде 10%-дан асуы мүмкін. 

Алайда жағдай соншалықты оңды емес [2]. 

  
Сурет 1. Еліміздегі жұмыссыздық деңгейі [2] 

 

Суреттен көріп отырғанымыздай, халқымыздың көп бөлігі өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар санатына жатқызылған, ал олардың қызметі мен 

табысының сипаты мүлде басқаша.  Оларға компания иелері, өнімсіз 

жұмысшылар, жалақысы төленбейтін отбасылық жұмыскерлер де жатады, 

олардың табысы кейде күнкөріс деңгейіне жетпейді. 

Сондай-ақ, азаматты Қазақстандағы жұмыссыз санатына жатқызу үшін 

оның тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығына немесе 

электронды үкімет порталы арқылы жұмысқа орналасуға жәрдемдесуі 

қажеттіліг маңызды.  Дегенмен, еңбек жасындағылардың көпшілігі жұмыс іздеп 

жұмыспен қамту орталықтарына жүгінбей, интернеттегі жарнамалар арқылы, 

таныстары арқылы өздері жұмыс іздегенді жөн көреді. 

Жастар арасындағы жұмыссыздыққа ең алдымен әлеуметтік-

психологиялық сипаттамалар әсер етеді, одан кейін жастардың, яғни, кешегі 
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университет түлектерінің кәсіби тәжірибесі жеткіліксіз. Осы жерде жұмыс 

берушілер өз хабарландыруларында, әдетте, өтініш берушінің тәжірибесі 

болуын талап етеді - қызығушылық танытқан лауазымда 3 жылдан 5 жылға 

дейін жұмыс тәжірибесі болу қажет. 

  Халықтың еңбек нарығындағы ең осал санатына зейнеткерлік жастағы 

азаматтар да жатады.  Көптеген жұмыс берушілер халықтың бұл санаты қазіргі 

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі төмен деп санайды.  Жұмыс берушілер 

арасында 50 жастан асқан адамдар онша оқытылмаған, жаңа технологиялар мен 

әдістерді меңгеру қиын деген пікір бар.  Жасы, денсаулық жағдайы әлеуетті 

қызметкерлердің өнімділігіне, ұтқырлығына әсер етеді деп болжанады. 

2021 жылғы мәліметке сүйенсек Қазақстан жастары арасындағы 

жұмыссыздық деңгейі барынша төмендеді [3]. 

Қазақстанда 18-28 жас аралығындағы жастар арасында жұмыссыздар саны 75,7 

мың болған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 4% аз. Сонымен қатар жастар 

арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2020 жылмен салыстырғанда 1,2% 

төмендеді. Жұмыссыз жастардың көпшілігі Алматы қаласында тұрады-14,1 

мың адам.  

Кесте 3. Қазақстандағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі. 

Қорытындылай келе, жұмыссыздық әр жұмыссыз адамға ғана емес, 

тұтастай мемлекетке әсер етеді. Оның салдары жеке тұлғалардан салық 

төлемдерінің төмендеуі, жұмыссыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақылардың 

мөлшері мен санының артуы, елдердің ЖІӨ-нің төмендеуі болуы 

мүмкін.Дамыған және дамушы елдер сияқты Қазақстан да жұмыссыздықпен 

күресуде.  

Жұмыссыздық мәселесін мемлекеттің, бизнестің, жұмыс іздеп жүрген 

халықтың өз күшін біріктіру арқылы ғана шешуге болады.  Мемлекет 

азаматтардың біліктілік пен лайықты еңбек жағдайларын алу мүмкіндігіне 

кепілдік беруі тиіс.  Кәсіпорынның заңды түрде коммерциялық қызметті жүзеге 

асыруы және өз қызметкерлерінің құқықтарын сақтай отырып, олардың 

алдындағы әлеуметтік міндеттемелердің бір бөлігін орындай отырып, құзыретті 

мамандарды жалдау үшін қолайлы жағдайлар болуы керек.  Адамның білім 

алуына, кәсіпке ие болуына, лайықты өмір сүру деңгейіне кепілдік беретін әділ 

жалақыға құқығы, жұмыс орнын таңдау мүмкіндігі болуы керек.  Өз кезегінде 
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қызметкер адал еңбек етіп, сол арқылы жұмыс берушіге пайда әкеліп, салықты 

адал төлеу арқылы ел экономикасын нығайтуы қажет. 
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 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Мақалада еліміздегі бәсекелестіктің төмен деңгейі проблемасы 

қарастырылады.Сонымен қатар тиімді бәсекелестік ортаны қалыптастыру 

шарттары анықталады.Кәсіпкерлікті дамыту және жұмыс істеуі үшін қажетті 

жағдайлар сарапталынады.Қазақстан Республикасындағы нарықтық 

экономиканың қалыптасу тарихы мен оны дамыту мәселелері талқыланады. 

Түйін сөздер:бәсекелестік,бәсекелестік орта,кәсіпкерлік,бәсекеге 

қабілеттілік,сыбайлас жемқорлық. 

Бәсекелестік экономикадағы жүйелі фактор ретінде нарықтық 

экономиканың негізгі параметрлерін анықтайды.Тиімсіз шаруашылық 

бағыттарды шегере отыра,өндірісті арттырып,салалық пропорцияларды 

қалыптастырады.Нарықтық экономиканың институционалдық ұйымындағы 

нарық институты ретінде ерекше орын алады,осы арқылы кәсіпкерлер 

рыноктық сигналдарға жауап береді.Өзге институттардан айырмашылығы 

бәсекелестік өзін-өзі ұйымдастыру және тұрақтылық қасиеттерінен 

арылған.Сол үшін де белгілі бір келісімдердің нәтижесі,іс-әрекет немесе 

шаралардың салдары болып табыла алмайды,бұл бәсекелестікті оны сақтау 

шарты ретінде сырттан сақтау қажеттілігін көрсетеді. 

Осы айтылғандарға байланысты оның жұмыс істеуі және дамуы үшін 

керекті жағдайларды анықтау өте актуалды сұрақ болып табылуда.Сол 

жағдайлар анықталған мезетте экономикалық жүйенің тұтастығының факторы 

және тиімді үйлестірушісі болады. 

Бәсекелестікке теориялық көзқарастарды зерттеу оның әрқилы түсініктерін 

ашады.Зерттеу арқылы батыс ғалымдарының бәсекелестіктің 

мәні,кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне байланысты ойларының 

эволюциясын байқауға болады. [1] 

https://visasam.ru/emigration/vybor/uroven-bezraboticy-v-stranah-mira.html?nowprocket=1#i-5
https://visasam.ru/emigration/vybor/uroven-bezraboticy-v-stranah-mira.html?nowprocket=1#i-5
https://stat.gov.kz/official/industry/25/statistic/7
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Кесте  1- Ғалымдардың бәсекеге қабілеттілікті анықтау тәсілдері 

Автор Бәсекеге қабілеттілікті анықтау тәсілдері 

А.Смит 

Д.Рикардо 

Абсолютті және салыстырмалы артықшылықтарды 

бәсекелестерге қарағанда тиімді пайдалану. [2] 

А.Маршалл Кәсіпорынның шекті шығынын 

азайтып,бәсекелестерден төмен бағаны ұсынуы. [3] 

Дж.Б.Кларк 

Э.Чемберлин 

Дж.Робинсон 

Сәтті бәсекелесу қасиеті ғана 

емес,дифференциалданған тауардың жаңа нарығын 

күресті айналып өту арқылы құру мүмкіндігі. [4] 

Й.Шумпетер Кәсіпорынның жаңа технология,инновация,нарық 

және идея құру мүмкіндігі. [5] 

Ескерту.Авторлардың ғылыми еңбегін жалпылама қарастыру арқылы 

жасалынған. 

Бәсекелестік ортаның негізгі белгілері: 

1. Қатысушылар санының шексіз болуы,нарыққа кіру немесе шығудың 

абсолютті еркіндігі 

2. Материалдық,еңбек,қаржылық және өзге де ресурстардың ұтқырлығы 

3. Бәсекелестіктің әр қатысушысының толық ақпараттандырылуы 

4. Нарықтың кейбір қатысушыларының басқа қатысушылары қабылдаған 

шешімдерге әсер ете алмауы 

Бәсекелестік ортаның дамуы негізінде еркін кәсіпкерлік принципі 

жатыр.Кәсіпкерлік бәсекелестік ортаның құрылуында және дамуында 

құрылымдық фактор ретінде көрінеді.Кәсіпкерліктің сапалық ерекшеліктеріне 

толық шаруашылық дербестік,жоғары ұйымдық-функционалдық 

икемділік,ұтқырлық жатады. [6] 

Бәсекелестікті дамыту және қорғау бойынша мемлекеттік саясаттың даму 

тенденциялары  

 

Кесте 2-Бәсекелестікті дамыту және қорғау бойынша мемлекеттік 

саясаттың дамуының кезеңдері 

№ Хронологиясы Сипаттамасы 

1  1991-

2001 

ҚР бәсекелестік саясатының негізі қалыптасуы; 

«Бәсекелестікті дамыту және монополистік қызметті 

шектеу туралы» бірінші Заңды қабылдау;еркін 

бәсекелестік үшін нормативтік-құқықтық актілерді 

қарастыру(1993 жылғы кейіннен 1995 жылғы 

Конституция негізінде) 

2  2001-

2006 

Бәсекелестік туралы екінші Заңның 

қабылдануы(2001 ж.).Ұжымдық үстемдік және 

монополия деп саналатын экономикалық субъектілерге 

қатысты шығындар мен пайда,бағаларды мемлекет 

тарапынан реттеу мәселелері осы заңда қарастырылды. 

3  2006-2007 Монополияға қарсы күрес заң жүзінде қатая 
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түсті.Бәсекелестік және монополиялық қызметті шектеу 

туралы Заң қабылданды.(2006 ж.)  

4  2007-2015 Бәсекелестікті қорғау бойынша қатынастарды реттеу 

нормаларын ырықтандыру процесі; 

5  2015 жылдан 

бастап 

Бес институционалдық реформа жарияланды.Осы 

реформалар ҚР бәсекелестікті қорғау заңнамасын ЭЫДҰ 

стандарттарына сай етіп,антимонополиялық органдардың 

қызметінің мәнін өзгертуге негіз болды 

         

Бәсекелестік ортаның ағымдағы жай күйін бағалау 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде 2018-2019 жылдар кезеңінде 

ҚР «нарықтағы үстемдік дәрежесі», «көрсетілетін қызметтер саласындағы 

бәсекелестік» индикаторлары бойынша оң серпін көрсеткен болатын.Ашып 

айтар болсақ, «нарықтағы үстемдік дәрежесі» индикаторы бойынша 2018 

жылмен салыстырғанда 14 позицияға көтеріліп,70-орынды иеленді.Бұл 

көрсеткіш жоғары біріктірілген немесе шоғырланған бағыттарды 

монополиясыздандыру процесі арқасында көтерілді.Келесі индикатор 

«көрсетілетін қызметтер саласындағы бәсекелестік» бойынша 80-орынды 

иеленіп,2018 жыл деректерімен салыстырғанда 1-орынға көтерілді.Нарықтағы 

бәсекелестік ортаны қорғау және оған кедергі келтіретін факторларды жою 

тәсілдерін іздеп жүзеге асыру арқылы еліміз осы нәтижеге жеткен 

болатын.Жүргізіліп жатқан көптеген реформалар мен шараларға 

қарамастан,ұлттық экономикадағы бәсекелестік орта жағдайы мен бәсекелестік 

деңгейінің проблемалары әлі де бар. 

Негізгі қуатқа қол жеткізудің шектеулілігі проблемасы.Бұған нарықтың 

олигополия жағдайындағы өзара тікелей келісімдер мен монополиялық тауарды 

немесе қызметті жоғары бағалау мәселесін жатқыза аламыз.Бағаны 

бұрмалау.Жалпы заң бойынша анықталмаған тараптарды 

кірістірмегенде,кәсіпкерлік субъектілер бағаның күйін өздері белгілейді.Алайда 

мемлекеттің бағаны анықтап,нарықтық процеске араласуы бәсекелестіктің 

туындауына кедергі жасайды.Пандемия кезіндегі маска бағасына шекті норма 

қою секілді мысалдар,осы арқылы сатушылардың арасында баға бәсекелестігі 

болмайтынын көрсетті.Фаворитизм практикасы фирмаларға мемлекеттік 

қолдау шараларынан байқалады,бұл экономиканың әртүрлі салаларындағы 

бәсекелестікті артқа тартады.Бәсекелестікті қорғау мен дамыту 

механизмінің әлсіздігі.Заңнамамен бекітіліп әрі қорғалып,ЭЫДҰ және 

Дүниежүзілік банк сарапшыларының стандарттары мен нормаларын 

ұстанғанмен де,бұл саясат елеулі түрде сапасын арттыруды қажет етеді. [7] 

Қорытындылай келе,монополиялық саясатты жүргізуде еркін бәсекелестік 

пен мемлекеттік реттеу арасында тепе-теңдік орнаса,тиімді бәсекелестік ортаны 

қалыптастыру шарты орындалады деп есептейміз.Экономиканың жұмыс 

істеуіне «көрінбейтін қол» қағидасындағыдай тікелей әсер етпестен,қоғам үшін 

оң нәтиже беретін бәсекелестік шеңберлерін жасау — бұл саясаттың 

мақсаты.Нарықтық бәсекелестік — нарықтық экономика құрылымының 
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негізі.Қазіргі таңда ұлттық шаруашылықтың тұрақты дамуы кәсіпкерліктің 

белсендігіне тәуелді,ал ол өз кезегінде аталған нарықтық бәсекелестікке тікелей 

әсер етеді.Нарықтық бәсекелестіктің жоғары деңгейі бар дамыған кәсіпкерлік 

сектор —  кез-келген мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің алғышарты. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ДЕГЕНІМІЗ НЕ ЖӘНЕ БІЛІМІҢІЗДІ 

АРТТЫРУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН 3 НЕГІЗГІ КЕҢЕС 

 

Айтуева А. 

Қ.Жұбанов атыңдағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

         Қаржылық сауаттылық-бұл бірнеше дағдыларды қамтитын күрделі ұғым. 

1 жұмыс күні ішінде басқара білу ақшамен сауатты табысқа билік етуге 

олар тап қолыңызға және бұл  жалақы ақша туралы емес қаржылық сауаттылық 

үшін біз нені меңгеруіміз қажет. 

Бірінші кезекте.  

Мысалы, капитансыз сынған рульі бар кемені елестетіп көріңіз  

Кемеде жара бар ма, кеш пе, бұл қорап жарылады Боранға батып кетеді 

бірінші рет дауылдан ақ судың түбіне түседі  бұл метафора сіздің қаржыңызбен 

не болатынын айқын көрсетеді .Егер сіз оларды басқаруды білмесеңіз, мен бұл 

мысал мен не туралы айтқым келіп отыр  қаржылық бақылау деген не ? Ең 

алдымен дельта терминімен таңысуымыз керек.Дельта бұл  сіз кәсіпкерліктен 

немесе жұмыстан берілген жалақы және қандай да бір басқа табыстан барлық 

міндетті шығындаржы алып тастағаннан кейінгі қалған қаражат  . Ол екіге 

бөлінеді оң,орташа және теріс.Ең дұрысы, ол оң болуы керек, бұл бірінші 

https://www.gov.kz/?lang=ru
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кезектегі қойылған мақсат , сол ақшаны сіз шығындарға жұмсайсыз немесе 

инвестицияларға қауіпсіздіктің қаржылық жастығын жібересіз және т. б  

Іс жүзінде біз дельтаға қалай билік етуімізге байланысты және бұл 

инвесторлар сияқты қаржылық тәуелсіз қауіпсіздікке жету туралы айту  әлі 

ерте. Дельта нөлге тең болуы мүмкін бұл сіз тапқан барлық нәрсені жұмсайсыз 

сіз ай сайын нөлге барасыз, содан кейін мүмкін қозғалыстан  қағып кетуі 

мүмкін жоспарланбаған үлкен зардабын тигізуі мүмкін  мысалы, ақша 

машинасын жедел жөндеу керек сізле қаражат  жоқ , жыртылған  сыртқы киім 

сізге пальто сатып алу керек ақша жоқ. 

 Үшінші түрде мүлдем нашар жағдай  егер дельта теріс көтерілсе несие 

карталарының көбеюі  себебі ақша жеткіліксіз оларды келесі жалақыдан 

жабасыз  сіз қайтадан кредит немесе қарыз аласыз , өйткені қарызды 

шегергенде өмір сүру үшін ақша тағы да жетіспейді бұл жағдайда сіз 

банкроттық формуласы бойынша өмір сүресіз қарыз бар болған  сайын кеңейеді 

оны жабу күн сайын қиындай түседі .Ал уақыт өткен сайын  банк қосымша 

пайыздар мен айыппұлдарды уақтылы төлемегені үшін есептей бастайды және 

бұл аяқталу үшін оң дельтаға жету үшін сіз өзіңізге осы мақсат қоюыңыз керек 

біздің бірінші міндетіміз оң дельта жасау керек.б 

Бастамас  бұрын не істеу керек? 

1. барлық кірістер мен шығыстарды есептеңіз, яғни жай отырыңыз 

жазыңыз мұның бәрі 

Сіз ақша жұмсайсыз барлық көздер қаражат  сізге қалай келеді әрі қарай 

шығындарды жазуды жалғастырыңыз кем дегенде екі үш ай бұл сізге бірден 

есіңізден шығармайтын мақалаларды анықтауға көмектеседі айқын емес 

тесіктерді табу жеткілікті дөңгелек сомалар ағып кететін жерде, яғни ойлардан 

бас тартпаңыз ұсынысты орнату үшін оны жасаңыз оны орнатыңыз ол үшін 

шығындардың көп бөлігін ескерсін сізді де талдаңыз табыс көздері ең дұрысы, 

олар бір адамға кем дегенде екі болуы керек біздің уақытымызда үш немесе 

одан да көп нәрсе бір жұмысқа немесе бизнеске байланысты өте қауіпті егер 

дереккөз әлі де біреу болса, қалай табуға болатындығы туралы ойланыңыз қазір 

ақша табудың кем дегенде бір нұсқасы бұл фрелансинг бойынша қосымша 

жұмыс немесе желілік бизнес болуы мүмкін, яғни сіз адамдарға шын жүректен 

кеңес бересіз, оны сіздің сілтемелік сілтемеңізден немесе жарнамалық кодтан 

сатып алады, ал сіз аз мөлшерде % бонус түседі, бірақ пайыз осындай 

опцияларды іздеңіз сізге ұнайтын тауарлар арасындағы қызметтердің ішінде сіз 

оларды ұсына аласыз мүмкін олардың серіктестік бағдарламалары бар .Ал бұл 

қаржылық сауаттылықтың бірінші қабаты болды. 

Қаржылық сауаттылықтың екінші кеңесі 

Қаржылық сауаттылықтың екінші қабаты-бұл белгілі бір қаржы 

құралдары қалай жұмыс істейтінін түсіну керек бұл қалай жұмыс істейді несие 

карталарының қалай жұмыс істейтінін түсіну керек айыппұлдардың үлкен 

пайызына түспеу үшін және олардан қорықпау үшін және өзіңізді жақсы 

пайдалану үшін, ақылмен қолдану  қажет .мысалы, менде бар несие картасы 

Халык банк кэшбэкпен оның арқасында мен өзіме түскі ас сатып ала аламын 



57 
 

мен супермаркеттер мен масмаркеталардағы сатып алулардан Бір тамшы ғана 

түскі ас үшін бір айға 5 мың тг  жүгіреді мен оны өзіммен бірге ұстамаймын 

мен банкке пайыздарды төлемеймін мен оны уақытында төлеймін пайызсыз 

кезең басқа банктен басқа картадан ақша лақтыру ипотека сияқты оны көптеген 

жылдар бойы каббаланың қорқынышы деп санаудың қажеті жоқ егер сіз оны 

дұрыс дайындасаңыз, яғни, әрине, ол сауатсыз тәсілмен бола алады Мен үшін 

12 жыл ипотека-бұл құрал. маған жылжымайтын мүлікпен өте тиімді мәмілелер 

жасауға мүмкіндік береді мен банктің ақшасын ең төменгі пайызбен тартамын 

және орташа есеппен отыз қырық елу жоғары кірістілік аламын, енді міне 2022 

рекордтық 100 плюс пайызы жылдық ұйқы мен өзімнің жеке қаражатымнан аз 

мөлшерде қаражат саламын сондықтан сіз қандай құралдарды түсінуіңіз керек 

несие карталарын түсіну керек  

Сіз не екенін түсінуіңіз керек банктік салымдармен байланысты қандай 

пайыз береді инфляциямен байланысты осыдан кейін бұл банктік салымдар 

туралы ұмытып кету себебі ақшаны банкке беске жатқызудың мағынасы жоқ 

алты пайыз егер банк іс жүзінде инфляция 10 пайызға жетсе жыл менің 

ойымша, бұл өте жақсы идея емес ақшаңызды үнемдегіңіз келеді оларды 

көбейту туралы айтпағанда, оларды жатқызыңыз банк Қор нарығының негізгі 

құралдарын түсіну қажеттілігі облигациялар акциялары дегеніміз не қорлар ол 

несімен ерекшеленеді қандай құрал қандай мәселені шешуге көмектеседі мысал 

ретінде қарапайым брокерлік шот пен жеке инвестициялық шоттан қандай шот 

ашу керек және қандай мақсаттар үшін жақсы.  

Қаржылық сауаттылықтың үшінші қабаты 

Үшіншіден, біз айтқандай  қаржылық сауаттылықтың ең маңызды 

элементі-бұл тұрақты тәжірибе өсу және тәртіп қаржылық сауаттылық туралы 

барлық білімдерде ешқандай мағынасы жоқ егер сіз оларды үнемі 

қолданбасаңыз, тіпті бюджетті бір рет санап, жай ғана брокерлік шот ашыңыз 

онда бірнеше активтерді сатып алу іс жүзінде жеткіліксіз егер сіз осы 

мақаладан білгендеріңіздің бәрін енгізсеңіз және сіз бұл білімді үнемі 

қолданасыз аптасына бір рет бұл жүздеген кітаптарды есептегеннен және 

ештеңе жасамағаннан гөрі мың есе пайдалы болады .Біз сізге есеп жүргізуге 

үнемі тәртіпті көзқарас қажет екенін айтамыз кірістер мен шығыстар мұны 

қосымшаның көмегімен автоматтандырыңыз мезгіл-мезгіл оған қараңыз 

қаржылық көріністі талдай отырып егер сіз капитал құрып, пассивті кіріс 

орнатқыңыз келсе сізге инвестиция салу әдеті керек алдымен біз апта сайын 

инвестициялауға уақыт бөлуді ұсынамыз . 

 

Ғылым жетекшісі-магистр, аға оқытушы Тлеуқабылова.К.Б 

 

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

                                                                       

Қытар А.М.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 



58 
 

 

             Кәсіпкерлікті дамыту  – кез келген ел экономикасының негізі. Бұл қосымша 

жұмыс орындарын құруға жағдай жасайды, қаржы нарығын жандандырады, 

бәсекелестікке орта қалыптастырып, халықтың сатып алу қабілетін  арттыруға және 

ірі бизнестің одан әрі даму мүмкіндігін кеңейтеді.  

            Мемлекет басшысы жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауында шағын 

және орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қажеттілігін бірнеше рет атап өткен 

болатын. Мысалы, 2018 жылғы 5 қазанда Н. Ә.Назарбаев өзінің ел халқына 

Жолдауында бизнестің тұрақты өсу көздерін қалыптастыру, жеке инвестицияларды 

ынталандыру және еркін нарыққа жәрдемдесу қажеттілігі туралы атап өтті. Шағын 

және орта бизнес (бұдан әрі — ШОБ) трансформациялық экономикалардың 

алдында тұрған неғұрлым өткір экономикалық міндеттерді шешу кезінде елеулі рөл 

атқаратыны белгілі. ШОБ бірқатар әлеуметтік маңызды функцияларды орындайды, 

оларды іске асыруда ол басқа экономикалық субъектілермен салыстырғанда 

артықшылықтарға ие: 

 -  ШОБ кәсіпорындары мемлекеттік бюджет тарапынан айтарлықтай шығындарды 

талап етпей, халықтың әлеуметтік шиеленісі мен жұмыспен қамтылуына 

байланысты неғұрлым өткір проблемаларды шеше отырып, елдегі әлеуметтік 

жағдайды тұрақтандыруға елеулі үлес қосады 

-  ШОБ тауарлар мен қызметтердің кең спектрін өндіреді және жеткізеді  

- Жаңа нарықтар құрады (яғни тауарлар мен қызметтер ассортиментінің кеңеюі 

жүріп жатыр).  

-   ШОБ қосалқы мердігер, ірі кәсіпорындардың жеткізушісі ретінде әрекет ете 

отырып, жалпы экономикалық тиімділікті арттыруға ықпал етеді.  

- ШОБ сыртқы жағдайлардың өзгеруіне, әртүрлі клиенттік топтардың серпінді 

өзгеретін сұраныстары мен қажеттіліктеріне (тұтынушыға жақындық, 

ақпараттық ашықтық) икемді және жедел ден қоя отырып, субъектілердің 

нарықтағы өзара іс-қимылының транзакциялық шығындарын төмендетуге 

ықпал етеді.  

          Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласында ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін де, 

жұмыс істеп тұрған бизнес үшін де қолдау шараларының кең спектрін 

ұсынылады. 

          Ақтөбе қаласындағы кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бағдарламалары: 

-  «Бизнестің жол картасы 2025» бағдарламасы  

-   «Қарапайым заттар экономикасы»     

-   «Даму-оптима» кепілдік беру бағдарламасы 

-   «Сенімді фермер» бағдарламасы -  «қазагроқаржы» АҚ-ның адал клиенттеріне 

арналған  

-   «Шебер лизинг» бағдарламасы 

-   «Өз жем-шөбіміз» бағдарламасы- жем шөп өндірісіне арналған 

-   «Беларуста жасалған» бағдарламасы жылдық  1% бен техника 

-   «Экспресс-лизинг» бағдарламасы – табысты растаусыз лизинг 

-   «Іскер» кредит беру бағдарламасы 

-  «Сыбаға» етті мал шаруашылығын дамытуға несие беру бағдарламасы 
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-  «Агробизнес» кредит беру бағдарламасы 

-  «Агротехника» кредит беру бағдарламасы 

-  «Кен дала» көктемгі дала және егін жинау жұмыстарына несие беру 

бағдарламасы 

-  «Бастау бизнес» жобасы 

1.«Бизнестің жол картасы 2025»  

 Бағдарламаның мақсаты   -   өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты өсуін, дамуын 

қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты 

жұмыс орындарын құру. [1] 

1.1 «Бизнестің жол картасы 2025» бағдарламасы аясында инфрақұрылым 

жүргізу:  

Инфрақұрылымның максималды сомасы: 1 млрд.тг дейін 

Қатысушылар: ШОБ субъектілері 

Шарттары:  

-   инфрақұрылымды салу құны жоба құнының 50% - ынан аспауы тиіс 

-   инфрақұрылымды жеткізу кәсіпкерлік объектілері аумағының шекарасына 

дейін жүзеге асырылады 

1.2 «Бизнестің жол картасы 2025 » аясында мемлекеттік грант ұсыну 

Қатысушылар:Шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның ішінде ісін жана бастаған 

кәсіпкерлер 

Грант сомасы:2 млн.тг. бастап  5 млн.тг. дейін [2] 

2 . «Қарапайым заттар экономикасы»  

«Қарапайым заттар экономикасын»  — бұл ішкі нарықты отандық тауарлармен 

толықтыру, өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халық 

тұтынатын тауарлардың кең номенклатурасын шығару. «Қарапайым заттар 

экономикасын» дамытудың мақсаты — халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 

импортын алмастыру үшін бәсекеге қабілетті өндіріс орындарын құру.[3] 

«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша кепілдік беру тетігі: 

- Кәсіпкер несие алу үшін банкке жүгінеді 

- Банк кредитті мақұлдағаннан кейін құжаттар пакетін «Даму» қорына жібереді 

- «Даму» қоры оң шешім қабылдайды және банкке хат жолдайды 

- Хатты алғаннан кейін кепілдік шарты жасалады 

 

3.«Сенімді фермер» бағдарламасы -  «қазагроқаржы» АҚ-ның адал клиенттеріне 

арналған 

Бұл бағдарламаның артықшылығы техниканы лизингке алғытөлемді төлемей алу 

мүмкіндігі, сыйақы мөлшерлемесі 10% мөлшерінде субсидияланады,техника 

құнының 25% дейін инвестициялық субсидия алу мүмкіндігі бар. 

Лизинг нысанасы: 

- Құны 100 млн. теңгеге дейін ауыл шаруашылығы техникасы 

Лизинг мерзімі 

- 10 жылға дейін 

4.«Өз жем-шөбіміз» бағдарламасы- жем шөп өндірісіне арналған 
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   «Өз жем-шөбіміз» - өз малының болуы шартымен жем-шөп өндіруге арналған 

ауыл шаруашылығы техникасының лизингі. Аванстық төлем мөлшері-10%. 

5.«Беларуста жасалған» бағдарламасы жылдық  1% бен техника 

   «Беларусьта жасалған» бағдарламасы бойынша - Қазақстан Республикасы 

(10%) мен Беларусь Республикасы (6%) бөлетін субсидияларды ескере отырып, 

5 жылға дейінгі лизинг мерзіміне жылдық 1% сыйақы мөлшерлемесімен 

Белоруссия өндірісінің техникасын сатып алуға болатын. 

6.«Сыбаға» етті мал шаруашылығын дамытуға несие беру бағдарламасы 

Ет бағытындағы мүйізді ірі қара малының экспорттық әлеуетін дамыту 

мақсатында қабылданған «Сыбаға» бағдарламасы - ауылдағы мал өсіріп 

отырған, оның басын көбейте түссем деген адамға берілген зор мүмкіндік. Ол 

шаруашылықтардағы, жеке мал иелеріндегі жергілікті малдың тұқымын ет 

бағытында асылдандыру арқылы мүйізді ірі қара малының ет өнімділігін 

арттырып, еттің өзіндік құнын арзандатуды, мал басын өсіріп, мал 

шаруашылығы саласында қосымша жұмыс орындарын ашуды көздейді.[5] 

7.«Агробизнес» кредит беру бағдарламасы 

Бұл бағдарлама ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді 

қолдауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға бағытталған. 

Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 6,8% аспайды 

мақсаты: 

-    негізгі құралдарды сатып алу, оның ішінде объектілерді жаңғырту, 

-    құрылыс-монтаждау жұмыстары, оның ішінде қайта жаңарту, 

-    айналым қаражатын толықтыру. 

8 «Бастау бизнес» жобасы 

«Бастау бизнес» кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша жобаның мақсаты – 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған және жұмыссыз халықты кәсіпкерлікпен 

айналысуға тарту арқылы ауыл тұрғындарының экономикалық белсенділігін 

арттыру.  

«Бастау бизнес» жобасына – ауылдық елдімекендерде, аудан орталықтарында 

тұратын, жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген/тіркелмеген жұмыссыздар 

мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, сондай-ақ бизнесін кеңейткісі келетін іс 

жүргізіп отырған кәсіпкерлер қатыса алады. 

 

Қорытынды: Кәсіпкерлік дегеніміз – белгілі бір істі істей білу. Іс істеу – 

адамның белсенділігі және іскерлігі. Белсенділік, және іскерлік адамдардың 

еркін өмір сүру түрі. 

Шағын және орта бизнеске жан – жақты қолдау және көмек қажет, әсіресе 

мемлекет тарапынан. Кәсіпкерлік Қазақстан Республикасының экономикасын 

дамыту үшін біршама үлесін қосады. Қазіргі таңда мемлекет кәсіпкерлікті 

қолдап отыр және көптеген шаралар жүргізілуде. Егер мемлекетімізде 

кәсіпкерлікті осылай қолдап, одан әрі жалғастыра берсе, Республикамыздың 

экономикасы алға қарай өрлейтініне күмәнім жоқ. 
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ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Култанова А.Е. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Растущая конкуренция за квалифицированные и 

высококвалифицированные человеческие ресурсы как между развитыми, так и 

быстро развивающимися странами с целью увеличения человеческого капитала 

в настоящее время является глобальной тенденцией в миграционных процессах. 

Эти тенденции распространяются на все страны Центральной Азии, включая 

Казахстан, и во многом определяют темпы и характер их развития, а также 

развитие всего региона в целом. Поскольку образовательная миграция начинает 

приобретать глобальный характер и в то же время является признаком самой 

глобализации, ее анализ требует новых исследовательских механизмов для 

выявления структуры миграционных потоков и их причин.  

Последствия миграции проявляются в различных сферах: политической, 

социальной, экономической, культурно-психологической, образовательной и 

других. Они могут быть как положительными, так и отрицательными как для 

общества, так и для отдельного человека. Все это определяет актуальность 

изучения проблем территориального перемещения населения, в том числе 

миграционного регулирования в сфере образования [1]. Эмпирически 

установлено, что интенсивность миграции в этой возрастной группе, в отличие 

от всех остальных возрастов, не снизилась даже под влиянием недавнего 

экономического кризиса. Во многом эта особенность связана с повсеместным 

распространением высшего образования. 

Для изучения миграции отдельных возрастных групп во многих странах 

имеются обширные статистические данные, полученные как из национальных 

переписей населения, так и из административных регистров. Эта информация 

позволяет нам подробно проследить как направления миграции, так и 

структурные характеристики вовлеченных в нее групп населения. В 

современном мире основными странами для изучения миграционных процессов 

являются принимающие страны. Соответственно, возможности и риски, 

связанные с миграцией, чаще всего выделяются в этих областях. Очевидно, что 

https://primeminister.kz/kz/gosprograms/biznestin-zhol-kartasy-2025-biznesti-koldau-men-damytudyn-memlekettik-bagdarlamasy-9111953
https://primeminister.kz/kz/gosprograms/biznestin-zhol-kartasy-2025-biznesti-koldau-men-damytudyn-memlekettik-bagdarlamasy-9111953
https://primeminister.kz/kz/news/reviews/k-arapayym-zattar-ekonomikasyn-damytu-k-azak-standa-zhen-ildikti-nesielendiru-bag-darlamasy-iske-asyryluda
https://primeminister.kz/kz/news/reviews/k-arapayym-zattar-ekonomikasyn-damytu-k-azak-standa-zhen-ildikti-nesielendiru-bag-darlamasy-iske-asyryluda
https://www.inform.kz/kz/sybaga-bagdarlamasynyn-sharttary-kanday_a2808536
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миграционные процессы также оказывают влияние на отправляющие страны, 

но углубленный, систематический анализ воздействия миграции на такие 

государства остается ограниченным. Данная статья предназначена для изучения 

внешней образовательной миграции молодежи в Казахстане – ее мотиваторов, 

факторов, которые могут усилить или замедлить ее, а также процессов, которые 

могут повлиять на возвращение или невозвращение молодежи в страну 

происхождения. Наиболее важный вопрос для стран исхода заключается в том, 

способствует ли миграция молодежи их дальнейшему развитию или 

препятствует ей. В ходе миграции молодежи один из ее наиболее ценных 

ресурсов - человеческий капитал - перетекает из страны происхождения в 

принимающую страну. Более того, учитывая, что наибольшая интенсивность 

миграционных процессов присуща людям в возрасте 19-35 лет, а наименьшая - 

подросткам в возрасте 12-16 лет, можно сказать, что страны происхождения 

несут значительные затраты на социализацию и базовое образование молодежи, 

результаты которых используются принимающими странами [2]. Наконец, 

необходимо учитывать такие риски, связанные с миграцией молодежи, 

старением населения и снижением его потенциала для социальной поддержки 

пожилого населения. Учитывая, что в большинстве случаев они сохраняют 

гражданство страны происхождения, эта ситуация напрямую влияет на саму 

страну.  

В странах Центральной Азии существует два подхода к определению 

понятия «молодежь». В Казахстане под «молодежью» понимаются лица в 

возрасте от 14 до 28 лет включительно. Аналогичное понимание зафиксировано 

в статистических отчетах этих стран. Таким образом, Ежегодник «Молодежь 

Казахстана» охватывает людей в возрасте 14-28 лет. Страна происхождения 

выиграет от инвестирования своего человеческого капитала только в том 

случае, если она сможет продуктивно использовать накопленный опыт 

возвращающихся мигрантов, и такие выгоды перевесят затраты. В целом 

можно сказать, что трудовая миграция в рамках Евразийской миграционной 

системы и ее центральноазиатской подсистемы хорошо изучена. Трудовая 

миграция в рамках евразийской миграционной системы является интегральной 

(системной) и объединяет взаимосвязанные группы интересов: государства-

доноры, государства-получатели, трудящиеся-мигранты, работодатели, 

миграционная полиция, миграционные сети, посреднические организации и т.д 

[3]. В то же время ключевым системообразующим фактором является 

максимизация прибыли, полученной всеми участниками в краткосрочной 

перспективе. 

 

Го

д 

Прибыло Выбыло Сальдо миграции 

20

18 

300 051 304 715 -4 664 

20

19 

341 061 346 362 -5 301 
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20

20 

267 138 269 603 -2 465 

 

Талица 1. Миграция населения в возрасте 14-28 лет, Статистический 

сборник «Молодежь Казахстана» 

 

За годы независимости Республики Казахстан миграционные процессы 

претерпели различные изменения и было пройдено не мало этапов их 

формирования. Несмотря на все изменения во многих сферах и отраслях ряд 

факторов, способствующий увеличению численности миграции, преобладает 

над факторами, которые ее могут удержать и привести к ее сокращению.  

 

Факторы способствующий увеличению численности миграции 

Политическ

ие 

коррупция во многих сферах, бюрократия на всех уровнях, 

безнаказанность и безответственность чиновников, 

неэффективное государственное управление и 

неэффективность реформ, слабое гражданское общество, 

неработающие в полном объеме демократические институты 

Экономичес

кие 

нестабильная социально-экономическая ситуация, слабая 

экономика, низкий уровень заработной платы, 

труднодоступность приобретения жилья. 

Социальны

е 

ухудшение качества человеческого капитала, массовый 

отток высококвалифицированных специалистов, 

профессиональная не востребованность, сложности с 

трудоустройством, не толерантность, родители, 

«выталкивающие» своих детей учиться за границей с 

перспективой ПМЖ. 

Технически

е 

низкий уровень развития науки, экологическая ситуация. 

 

Таблица 2. Факторы способствующие увеличению численности миграции 

 

Однако несмотря на многообразие факторов, воздействующих на 

увеличение миграции можно выделить те изменения, которые повышают 

шансы сокращения миграции.  Создаются системы, которые позволяют видеть 

прозрачность сделок и возможность их отслеживания. Задающий новый тренд в 

Казахстане на согласование мирных митингов и принятия петиций повышают 

эффективность демократических институтов и влияют на изменения в стране в 

целом. Факторы слабой экономики решаются посредством привлечения 

иностранных инвестиций и развитием местного кадрового потенциала. 

Доступность жилья стало решаться созданием новых ипотечных программ по 

категориям граждан, сюда входят и женская ипотека «Умай» и программа «7-

20-25» и другие, что повышает доступность по этому аспекту. С изменением 

мира и влиянием на него пандемии кадры нашей страны могут работать 
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удаленно, появились гибкие процессы и влияние на улучшение условий труда в 

стране [4]. 
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Еңбек нарығы көптеген әлеуметтік-экономикалық процестерді көрсететін 

нарықтық экономиканың ең күрделі құрамдастарының бірі болып табылады. 

Еңбек нарығының жағдайына көптеген факторлар әсер етеді. Ал еңбек 

нарығындағы елеулі өзгерістер дағдарыс кезеңінде байқалады. Мақалада 

COVID-19 пандемиясы әлемдік, соның ішінде Қазақстандық еңбек нарығына 

тигізген әсері, жұмыссыздық көрсеткішінің өзгеруі бойынша статистикалық 

деректер қарастырылған.  

Қытайдың Ухань қаласынан белгісіз вирус тудырған пневмонияның өршуі 

туралы алғашқы ақпарат 2019 жылдың 31 желтоқсанында бүкіл әлемді дүр 

сілкіндірді. Содан бері бүкіл әлемді коронавирустық індет жайлағанына екі 

жыл өтіп, әлемдік экономика және қаржы нарықтары үшін басты қауіптердің 

біріне айналды. 

COVID-19 пандемиясына байланысты әлем елдері, қажетті тауарларды 

өндірумен және сатумен айналысатындарды қоспағанда, барлық 

кәсіпорындардың жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды.  

Әлемдік экономиканың осыған дейінгі терең рецессиясы 2009 жылы 

қаржылық-экономикалық дағдарыс салдарынан орын алған болатын, ол кезде 

әлемдік ЖІӨ 1,7%-ға төмендеген. Алайда, бұл 2020 жылдың бірінші 

тоқсанында коронавирус індетінің салдарынан туындаған салдармен 

салыстыруға келмейді, өйткені, бұл індет салдарынан жаһандық экономика 

2020 жылы 3,5%-ға қысқарған. 

Швейцарияның "Дүниежүзілік экономикалық форум" (ДЭФ) үкіметтік 

емес ұйымының мамандары 124 елдегі 12 мыңнан астам адаммен сауалнама 
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жүргізіп, әлемдік экономика үшін COVID -19 пандемиясының тәуекелдеріне 

талдау жүргізді. Нәтижесінде 11 қаңтарда 2022 жылғы жаһандық тәуекелдер 

туралы есебінде жарияланған Дүниежүзілік экономикалық форумның 

сарапшыларының пікірінше, қазіргі уақытта қоғам үшін ең ауыр сынақ -

COVID-19 толқындарының әсерінен болатын экономикалық тоқырау. ДЭФ 

әлемдік ЖІӨ көлемі 2024 жылға қарай пандемияға дейінгі көрсеткішпен 

салыстырғанда 2,3 пайызға азаяды деп болжам жасалды. Сарапшылар еңбек 

нарығындағы теңгерімсіздік пен білім саласындағы теңсіздіктің артуы 

салдарынан жаһандық экономика ыдырауы мүмкін деп қауіптенеді. ДЭФ 

сауалнамасы көрсеткендей, респонденттердің тек 11%-ы ғана 2024 жылға қарай 

жаһандық экономиканың қалпына келуі жеделдетілетініне сенімді. 

Сауалнамаға қатысушылардың басым көпшілігі (89%) қысқа мерзімді 

болжамды тұрақсыз деп санайды. Сауалнамаға қатысқандардың 84%-ы 

болашаққа мүлдем теріс көзқарас білдірді [1].   

Еңбек нарығы көптеген әлеуметтік-экономикалық процестерді көрсететін 

нарықтық экономиканың ең күрделі құрамдастарының бірі болып табылады. 

Еңбек нарығының жағдайына көптеген факторлар әсер етеді.  

2020 жылы әлемдік еңбек нарығының жағдайына СOVID-19 

пандемиясынан туындаған үлкен дағдарыс әсер етті. 

Жалпы алғанда, әлемнің барлық жұмыс істейтін адамдарының шамамен 

94%-ы қандай да бір жолмен шектеу шараларына тап болды. Нәтижесінде 2020 

жылы жалпы жұмыспен қамту 2019 жылмен салыстырғанда 114 млн.адамға 

азайды. 

Осылайша, ХЕҰ (Халықаралық еңбек ұйымы) деректері бойынша өткен 

жылы жұмыс істеген уақыт саны әлемдік ауқымда 8,8% - ға қысқарды, бұл 303 

млн. толық жұмыспен қамтылған жұмыс орнын жоғалтуды білдіреді (аптасына 

40 сағаттық жұмыс жағдайында) және бұл 2009 жылғы жаһандық қаржы 

дағдарысы кезіндегіден шамамен 4 есе көп. 

Өз кезегінде, жұмыс уақытының жоғалуы халықтың еңбек қызметінен 

түсетін кірісінің айтарлықтай төмендеуі сияқты еңбек нарығының басқа 

дилеммасына себеп болды. Бір жыл ішінде кірістің құлдырауы 8,3% немесе 3,7 

трлн. АҚШ долларыннемесе әлемдік ЖІӨ-нің 4,4%-ын құрайды. Бұл ретте 

Қазақстан кіретін Еуропа мен Орталық Азия елдерінде мұндай құлдырау әлем 

бойынша орташа көрсеткіштен (8,7%) жоғары болды. 

ХЕҰ бағалауларына сәйкес бүгінгі күні 108 млн. жуық қызметкер өте 

кедейшілік жағдайында немесе, басқаша айтқанда, күніне сатып алу қабілетінің 

паритеті бойынша 3,2 доллардан аз сомаға өмір сүреді [2]. 

Сонымен қатар, әлем бойынша жұмыссыздар саны да теріс динамиканы 

көрсетіп отыр.1-суретте көрсетілгендей әлем бойынша жұмыссыздар саны екі 

жыл ішінде 15%-ға, яғни 28 млн. адамға өскен. 

ХЕҰ мамандарының болжауы бойынша 2022 жылы жұмыссыздар саны 

205 миллионға дейін төмендейді, бірақ бұл көрсеткіш COVID-19 дағдарысы 

еңбек нарығына қатты әсер еткенге дейін, 2019 жылы тіркелген 186 

миллионнан әлдеқайда жоғары[3]. 
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1-сурет.Әлембойыншажұмыссыздар саны. 

Коронавирустық Пандемия еңбек нарығындағы іргелі өзгерістерді 

жеделдетіп, кейбір салалардағы жұмыс орындарына сұранысты арттырып, 

басқаларында қысқартты.Дүниежүзілік экономикалық форум ұсынған 

мәліметтер бойынша пандемия кезінде сұранысы артқан мамандықтарының 

қатарына: деректерді талдаушылар және ғалымдар, жасанды интеллект және 

машиналық оқыту мамандары, Big Data бойынша мамандар және т.б.. Ал 

керісінше сұранысы қысқарған мамандықтар қатарына: деректерді енгізу 

бойынша қызметкерлер, әкімшілік және атқарушы хатшылар, бухгалтерлік 

есеп, Бухгалтерия және жалақыны есептеу жөніндегі қызметкерлер және т.б. 

мамандықтарды енгізген болатын[4]. 

Пандемияның Қазақстанның еңбек нарығына әсеріне тоқталатын болсақ. 

Қазақстанда 2020 жылдың16 наурызынаң бастап төтенше жағдай және 19 

наурызда карантин енгізу нәтижесінде 4,2 миллионға жуық адам уақытша 

жұмыссыз қалды, -бұл елдің барлық еңбекке қабілетті халқының(9,240 миллион 

адам) жартысын құрайды. Мамыр айынан бастап жұмыссыздар саны теріс 

динамиканы көрсете бастады. Сөйтіп 2020 жылдың мамыр айында карантинді 

біртіндеп алып тастау аясында жұмыссыздар саны 1 млн 146 мың адамға дейін 

төмендеп, маусымда 442 мың адамға жетті [5]. 

Ал 2022 жылғы қаңтарда қалыптасқан жағдайды көрсететін статистика 

бойынша республикада 442 500 жұмыссыз бар. Яғни, еңбекке қабілетті 

азаматтар санына қарай пайыздық есептеуде көрсеткіш 4,8% деңгейінде 

тіркелді. 2018-2022 жылдары аралығындағы жұмыссыздық деңгейінің 

статистикасы 2-суретте көрсетілген [6].  

 

 
2-сурет. ҚР 2018-2022 жылдарыаралығындағыжұмыссыздықдеңгейінің ең 

жоғарғы көрсеткіштері. 

Қазір еңбек нарығын қалпына келтіру қарқынды жүріп жатыр.Жалпы 

жағдайға сүйене отырып, жоғарыда аталған және ескерілген барлық 

факторлардың жиынтығына сүйене отырыпмақсаттарға қол жеткізу үшін 

бүгінгі таңда сұранысқа ие мамандықтарға баса назар аудару қажет, ал ол өз 

алдына жақсы дайындалған кадрларға сұранысты арттырады. Сонымен қатар 
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мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында жоғары оқу орындарын 

мемлекеттік қаржыландыруды арттыру  қажет. 

Үкімет зардап шеккен адамдар мен компанияларға айтарлықтай қолдау 

көрсетуі керек. Пандемия кезінде тоқтап қалған кәсіпорындардың жалақысын 

субсидиялау жаппай банкроттық пен жұмыстан босатудың алдын алуға 

көмектеседі.  

Мемлекеттік кірістерді неғұрлым тиімді басқару, іскерлік ахуалды 

жақсарту, цифрландыруды жеделдету және экономикалық саясаттың барлық 

аспектілеріне қосу қажет. 

Осыдан өмірдің және экономикалық өсудің жаңа сапасы – жоғары дамыған 

елдің деңгейіне қол жеткізу үшін аса маңызды міндеттер болып табылатының 

естен шығармауымыз керек. 
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         Ақша айналысы — шаруашылықтағы тауарларды өткізуге, сондай-ақ 

тауарлы емес төлемдерді және есеп айырысуларды іске асыруға қызмет ететін 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақша нысандарындағы ақшалардың айналысы. 

        Ақша айналысының негізгі екі құралы бар олар қолма-қол және қолма-

қолсыз ақша нысандары. Осы екі нысандарға қысқаша тоқталып өтсем. 

       Қолма-қол ақша- бұл ақша қозғалысы нақты болып табылады, және төлем 

құралы ретінде ақша банкноттар, монеталар және қағаз ақшаларды құрайды. 

        Қолма-қолсыз ақша-  жалпы қолма-қолсыз ақша негізі төлем құралы 

ретінде банк карточкалары арқылы және электронды аударымдар арқылы 

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/digest
https://kz.kursiv.media/2020-06-02/bolee-4-mln-kazakhstancev-poteryali-rabotu-s-nachala-epidemii-koronavirusa/
https://kz.kursiv.media/2020-06-02/bolee-4-mln-kazakhstancev-poteryali-rabotu-s-nachala-epidemii-koronavirusa/
https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate/kazakhstan/
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клиенттің жеке банк шоты арқылы төлем жасау. Қолма-қолыз ақшаның 

ажырамас бір бөлігі бар ол: "электрондық ақша" . 

        Электрондық ақша- дегеніміз ақпараттарды автоматты түрде өңдеу 

құралдарың пайдаланатын байланыс арқылы атқарылатын банк пен клиент 

немесе сатушы мен сатып алушы арасындағы төлем құралы. Электронды 

ақшалар пластикалық карточка түрінде болады және оның екі түрі бар: 

         Осы электрондық ақшалар қазір Қазақстан Республикасында кеңінен 

қолданылуда, қазір көп жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің жалақысын осы 

дебеттік карточкаға салады. 2021 жылдың 1 қазандағы статистика бойынша 

жалпы банктердің айналымдағы карточкаларының саны 44,3 млн-ға жеткен. 

Банк карточкаларын ұстаушылардың саны болса, 37,2 млн-ға жеткен. 2019 

жылмен салыстырғанда бұл – 44,9%-ға артық көрсеткіш. Зерттеулер 

көрсеткендей Алматы қаласында 16 жастан асқан әр қолданушыда 9 карта, ал 

Нұр-Сұлтан қаласында 6 карточкадан бар деп есептеледі. Ал енді өзіңіз 

ойланып қараңыз, қазіргі цифрлық дамыған заманда көптеген қолданушылар 

банк карточкаларын пайдаланады, бұл өте тиімді болып табылады. 

            Қзіргі таңда төлем картасымен жасалған 20 төлем операциясының біреуі 

ғана қолма-қол ақшамен жүргізіледі. Қазақстандық және шетелдік картаның 

көмегімен ақша алу бір жылдың ішінде 27,3%-ға артып, биылғы қаңтар-маусым 

айында 11,4 трлн теңгені құраған. 

Қазақстан Республикасындағы банкоматтан банк картасы арқылы ақша 

шешіп алу азайып келеді. Банк карточкасынан қолма-қол ақшаны шешіп алу 

көрсеткіші жылдан жылға азайып келеді. Мысалы төмендегі диаграммаға 

қарасақ 2015 жылдан 2021 жылға дейін банк карточкасында айналымда жүрген 

ақшасын қолма-қол  шешіп алу 3,7 есе азайы отыр.  

        2015 жылы қолма-қол ақша шешіп алу 90,3%  болса, ол көрсеткіш 2019 

жылы 60,6%,  2020 жылы 36,9%,  2021 жылы 24,1%-ға дейін төмендеп отыр. 

Бұл көрсеткіштерге қарасақ 2020 жылдан бастап қолма-қол ақшаны ешіп алу 

көрсеткіші азайған, бұл қазір болып жатқан эпидемияның салдары екені сөзсіз. 

 

 
        1-сурет. Диаграмма -4 жылдағы қолма-қол ақша шешіп алулар. 
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    Енді осы 2021 жылдың қолма-қол ақшаны шешу бойынша тоқталсам. Ең көп 

қолма-қол ақша шешіп алу Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында тіркелген. 

Қолма-қол ақша шешу көбіне банкоматтар арқылы жүрген биылғы қаңтар-

шілде айларында тек банкоматтардан жалпы сомасы 10 трлн теңге шешіп 

алынған.  

 
           2-сурет. Диаграмма -қолма-қол ақша шешіп алу(өңірлер бойынша)[4] 

           

Диаграммадағы мәлімет бойынша көш басында Алиаты қаласы 2,5 трлн теңге-

мен тұрса, одан кейін Нұр-Сұлтан  1,3 трлн және қалған аумақтардағы 

көрсеткіштер шамамен 227,3 млрд теңге айналасында. 

2021 жылдың бірінші жартысында Қазақстан аумағындағы қолма-қолсыз 

жүргізілген операциялар саны 2,6 млрд операцияны құрайды. 

           Жарты жыл ішінде қолма-қолсыз операциялар 2,6 млрд-ты құрады. Осы 

операциялар негізінде аударылымдар көлемі 29 трлн теңгеден асты. Бұл 

дегеніміз  әр орындалған операцияда шамамен 11 153,8 теңге аударылым 

жүзеге асты. 

 

 
      3-сурет. Диаграмма- қолма-қолсыз жүргізілген операциялар саны. 
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   Қаңтармен салыстырғанда маусым айында 1,5 есе көп операция жасалған, 

шамамен 508 млн операция.  Осы көрсеткіштердің барлығы қазіргі ақша 

айналымының басым бөлігін қолма-қолсыз ақшаның алып жатқандығын 

көрсетеді. [5] 

Бүкіл ел бойынша төлем карточкалары бойынша жалпы айналымның 10 

теңгесінің 8-і қолма-қол ақшасыз төлемдерге келеді. 

         Жоғарыда айта кеткендей қолма-қолсыз ақша қазіргі кезде көп 

қолданылып жатыр. 2021 жылы Қазақстан Республикасы аумағында төлем 

картасы арқылы қолма-қолсыз төлемдердің жалпы сомасы 64,3 трлн теңгеге 

жетті, енді соңғы 5 жылдағы Қазақстан Республикасы аумағында төлем картасы 

арқылы қолма-қолсыз төлемдердің жалпы көлемін қарастырайық.  

 

Кесте.- 1 жыл ішіндегі аумағындағы төлем картасы арқылы жасалған төлемдер 

көлемі.  

Жыл Ақша көлемі  

трлн теңге 

Айналымнан үлесі 

% 

2017 2,2 19% 

2018 4,8 28,7% 

2019 11,4 44,2% 

2020 30,0 66,7% 

2021 77,6 64,3% 

      Жалпы осы мақала барысында айта кеткендей қазіргі уақытта қолма-қолсыз 

ақша қолма-қол ақшаға қарағанда тиімді екендігі айтылды, және қолма-қолсыз 

төлемдердің ел аумағында белсенді екендігі де айтылды. Енді негізгі сұраққа 

келсем:  "Бізге қолма-қол ақша тиімді ме?"  

       Өз ойым бойынша қолма-қолсыз ақша өз тиімділігін көрсетуде. Көптеген 

сауда орыдарында немесе қарапайым жол жүру ақысын төлеу жеңілдей түсті. 

Қалтаға қаражат салуда азайды. Қазір ақтөбе қаласында автобуста жол жүру 

қолма-қол ақшамен 150 теңге болса арнайы қосымша арқылы қолма-қолсыз 

төлеу 80 теңге болады, бұл қала тұрғындарын қолма-қолсыз ақшаға ауысып 

жатырғандығының дәлелі. Бірақ, қолма-қолсыз ақша қанша жерден тиімділігі 

жоғары болсада кей кезде оның кемшіліктері бар. Соның ең негізгісі 

интернетке тәуелділігі. Қазір Қазақстан Республикасындағы шалғай 

ауылдарында интернет сапасы өте төмен немесе мүлдем жоқ. Қолма-қолсыз 

ақшаға толық көшпес бұрын бірінші интернет  желісін дамыту керек. Екінші 

кемшілігі, кез-келген уақытта банк қызметі қол жетімсіз болады. Ол дегеніміз 

ел тұрғындары қолма-қолсыз ақшаны пайдаланып жүргенде банк жүйесі қатеге 

тап болса, ел тұрғындары ақшасыз қалады, яғни уақытында қолма-қол ақшасын 

шығарып үлгермейді. Осы мәселенің дәлелі Алматыдағы қаңтар оқиғасы. Бір 

мезетте ел бойынша интернет сөндірілгендіктен мобилді аударымдар қызметін 

уақытша тоқтатты, және банктың банкоматтары белгілі бір себептермен жұмыс 

жасамады, яғни ақша бермеді. Себебі президент жарлығымен екінші деңгейлі 

банктер өз жұмысын уақытша тоқтатты. Міне осы себептерге байланысты 
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қолма-қолсыз ақшаға 100% ауысу мүмкін емес екенін білеміз. Болашақта бұл 

мәселелер өз шешімін табады деген ойдамын. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. "Ақша, несие, банктер теориясы'' кітабы. Авторы МАҚЫШ С.Б. 6-бет 

2. "Ақша, несие, банктер теориясы'' кітабы. Авторы МАҚЫШ С.Б. 8-бет 

3. "Ақша, несие, банктер теориясы'' кітабы. Авторы МАҚЫШ С.Б. 9-бет 

4. https://egemen.kz/article/290585-qolma-qol-aqshany-qoldanatyndar-azaydy 

5. https://nationalbank.kz/kz/news/novosti/11916 

6. https://inbusiness.kz/ru/amp/last/vse-bolshe-kazahstancev-predpochitaet-

beznalichnyj-raschet 

 

Ғылыми жетекші – магистр, оқытушы Исетова А.Т. 

 

«AҚТӨБE ҚAЛACЫНЫҢ ҚAРЖЫ CEКТOРЫ» 

 

Оразбай Шұғыла Оразбайқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Тaқырып бүгінгі экoнoмикa caлacының aктуaльді тaқырыптaрының бірі. 

Әрбір өңірдің өзіндік бaзынacы мeн әлeумeттік жaғдaйы бaр. Coл ceкілді 

Aқтөбe өңірінің дe өз жaғдaйы қaлыптacқaн. Жaлпы, мaқaлaны кeңінeн түcінік 

бeрумeн бacтaғaнды жөн көріп oтырмын. 

Eң aлдымeн қaржы ceктoры дeгeніміз нe? Ocы cұрaққa жaуaп бeрумeн 

бacтacaм: 

Қaржы ceктoры – бұл кoммeрциялық жәнe бөлшeк клиeнттeргe қaржылық 

қызмeт көрceтeтін фирмaлaр мeн мeкeмeлeрдeн құрaлғaн экoнoмикaның бөлімі. 

Бұл ceктoрғa бaнктeр, инвecтициялық кoмпaниялaр, caқтaндыру кoмпaниялaры 

жәнe жылжымaйтын мүлік фирмaлaры кірeтін көптeгeн caлaлaр кірeді.  

Қaржы ceктoры – бұл кoммeрциялық жәнe бөлшeк тұтынушылaрғa 

қaржылық қызмeт көрceтeтін фирмaлaр мeн мeкeмeлeрдeн құрaлғaн 

экoнoмикaның бөлімі. 

Мықты қaржы ceктoры – caлaуaтты экoнoмикaның бeлгіcі. Қaржы 

ceктoры кіріcтeрінің жaқcы бөлігін нecиeлeр мeн ипoтeкaдaн aлaды жәнe төмeн 

пaйыздық oртaдa өркeндeйді. Бұл ceктoр көптeгeн түрлі caлaлaрдaн тұрaды, 

coның ішіндe бaнктeр, инвecтициялық кoмпaниялaр, caқтaндыру кoмпaниялaры 

жәнe жылжымaйтын мүлік фирмaлaры. Қaржы ceктoрын түcіну бұл ceктoрдың 

eдәуір бөлігі ипoтeкa мeн нecиeлeрдeн түcім жacaйды, oлaр пaйыздық 

cтaвкaлaрдың төмeндeуімeн құндылығынa иe бoлaды. Экoнoмикaның 

дeнcaулығы көбінece oның қaржы ceктoрының күшінe бaйлaныcты. Oл 

қaншaлықты күшті бoлca, экoнoмикa coғұрлым caу бoлaды. Әлcіз қaржы 

ceктoры әдeттe экoнoмикaның әлcірeуін білдірeді. Көптeгeн aдaмдaр қaржы 

ceктoрын Уoлл Cтритпeн жәнe oндa жұмыc жacaйтын биржaлaрмeн тeңecтірeді. 

Бірaқ бұғaн қaрaғaндa әлдeқaйдa көп нәрce бaр. Қaржы ceктoры көптeгeн 
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дaмығaн экoнoмикaлaрдың мaңызды бөліктeрінің бірі бoлып тaбылaды. Oл 

брoкeрлeрдeн, қaржы инcтитуттaрынaн жәнe aқшa нaрықтaрынaн тұрaды – 

oлaрдың бaрлығы нeгізгі көшeнің күндeлікті жұмыcын қaмтaмacыз eтугe 

қaжeтті қызмeттeрді ұcынaды. Экoнoмикa тұрaқты бoлып қaлуы үшін oның 

caлaуaтты қaржы ceктoры бoлуы кeрeк. Бұл ceктoр бизнecті нecиeлeндіруді 

кeңeйтeді, coндықтaн үй иeлeрінe ипoтeкa бeрeді, aдaмдaрды, кoмпaниялaрды 

жәнe oлaрдың aктивтeрін қoрғaу үшін caқтaндыру пoлиcтeрін шығaрaды. Бұл 

coндaй-aқ зeйнeткeрліккe жинaқтaуғa көмeктeceді жәнe миллиoндaғaн aдaмды 

жұмыcпeн қaмтып oтыр. Қaржы ceктoры кіріcтeрінің жaқcы бөлігін нecиeлeр 

мeн ипoтeкaдaн aлaды. Пaйыздық мөлшeрлeмeлeр төмeндeйтін oртaдa oлaр 

құндылыққa иe бoлaды. Cтaвкaлaр төмeн бoлғaн кeздe экoнoмикaлық 

жaғдaйлaр көп кaпитaлды жoбaлaр мeн инвecтициялaрғa жoл aшaды. Бұл oрын 

aлғaн кeздe қaржы ceктoры пaйдa әкeлeді, яғни экoнoмикaлық өcім көп. Қaржы 

ceктoры S&P 500 тің eң үлкeн бөліктeрінің бірі бoлып тaбылaды. Қaржы 

ceктoрындaғы eң ірі кoмпaниялaр әлeмдeгі eң тaнымaл бaнктік мeкeмeлeр 

бoлып тaбылaды, coның ішіндe кeлecі: Экoнoмиcтeр көбінe экoнoмикaның 

жaлпы дeнcaулығын қaржы ceктoрының дeнcaулығымeн бaйлaныcтырaды. Eгeр 

қaржы кoмпaниялaры әлcіз бoлca, бұл қaрaпaйым тұтынушығa зиян тигізeді. 

Қaржы кoмпaниялaры бизнecкe нecиe, үй иeлeрінe ипoтeкa, тұтынушылaрғa 

caқтaндыру ұcынaды. Eгeр бұл қызмeткe шeктeу қoйылca, бұл шaғын 

кәcіпкeрліктің дe, жылжымaйтын мүліктің дe өcуін тoқтaтaды. 

Aл, eнді жaлпы қaржы ceктoры ұғымынaн кeңінeн мәлімeт aлдық, Aқтөбe 

өңірінің қaржылық ceктoрынa oрaлaйық. Aқтөбe өңірінің қaржылық ceктoры 

нaқты жeті ceктoрдaн тұрaды. Aтaп aйтaр бoлcaм: 

1. Бюджeт oрындaлу прoцecін тaлдaй, үйлecтіру жәнe әлeумeттік caлaны 

қaржылaндыру ceктoры. 

2. Бухгaлтeрлік eceп жәнe eceп бeру ceктoры. 

3. Мaтeриaлдық шығындaрды жәнe әлeумeттік caлaны қaржылaндыру 

ceктoры. 

4. Кoммунaлдық мeншікті бacқaру ceктoры. 

5. Білім бeру caлacын қaржылaндыру ceктoры. 

6. Мeмлeкeттік aппaрaт, мәдeниeт пeн cпoртты қaржылaндыру ceктoры. 

7. Мүлікті жaлғa бeру ceктoры. 

Ocы aтaлғaн әрбір ceктoрдың өзіндік oрындaуғa тиіcті функциянaлдық 

міндeттeмeлeрі мeн жүктeмeлeрі бaр. Әрбір тaрмaқ acқaн қырaғылықты тaлaп 

eтeді. Oны дұрыc oрындaу, caуaтты мaмaнғa дa бaйлaныcты. Aқтөбe қaлaлық 

қaржы бөлімі-мeмлeкeт қaржыcының бacқaру caлacындa бaғдaрлaмa әкімшіcі, 

жeргілікті бюджeттeрді oрындaу, coнымeн қaтaр қaлa aумaғындaғы мeмлeкeттік 

кoммунaлдық мeншік oбьeктілeрін иeмдeну жәнe пaйдaлaнудa aрнaйы 

oрындaлaтын жәнe бaқылaу-қaдaғaлaу функциялaрын жүзeгe acырaтын 

мeмлeкeттік мeкeмe бoлып eceптeлeді. Қaржы бөлімі өз қызмeтін Қaзaқcтaн 

Рecпубликacының Кoнcтитуцияcы мeн зaңдaрынa, Қaзaқcтaн Рecпубликacы 

Прeзидeнті мeн Үкімeтінің, Aқтөбe oблыcы мeн қaлa әкімінің бacқa дa 

құқықтық aктілeр мeн eрeжeлeргe caй жүзeгe acaды. Қaржылық бөлім зaңды 
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тұлғa бoлып eceптeлeді. Oғaн дәлeл: қaржы бөлімінің бaнктe өз eceп-шoты, 

мeмлeкeттік тілдeгі мөрі, яғни мөртaңбacы, бeлгілeнгeн үлгідeгі мeмлeкeттік 

жәнe oрыc тілдeріндeгі блaнкілeрі бaр. Қaржы бөлімі aзaмaттық-құқықтық 

қaрым-қaтынacтaрғa тиіcті қaржы жылынa бөлінгeн бюджeттік қaржы, өзінің 

aтынaн, coнымeн қaтaр кoммунaлдық мeншік oбьeктілeрін жәнe кeн oрындaрын 

бacқaру, иeмдeну жөніндeгі бeрілгeн өкілeттік шeгіндe түce aлaды. Eгeр зaңғa 

cәйкec қaржы бөлімі өкілдік бeрілгeн жaғдaйдa қaлa әкімінің aтынaн aзaмaттық-

құқықтық қaтынacтaр жacaуынa құқы бaр. Қaржы бөлімі өз құзырындaғы 

мәceлeлeр бoйыншa зaңнaмaдa бeлгілeнгeн тәртіппeн тиіcті әкімшілік-aумaқтық 

бірліктe міндeтті күші бaр бұйрықтaр түріндe aктілeр шығaрaды. Қaржы 

бөлімінің штaт caнының шeгін қaлa әкімдігі бeкітeді. Қaлaлық мeмлeкeттік 

oргaнның тoлық aтуы-Aқтөбe қaлaлық қaржы бөлімі мeмлeкeттік мeкeмecі. 

Aқтөбe қaлacының әкімдігі қaржы бөлімінің құрылтaйшыcы бoлып eceптeлeді. 

Aқтөбe қaлaлық қaржы дeпaртaмeнті қaржы бөлімін бacқaруды жүзeгe 

acырaтын өкілeтті oргaн бoлып тaбылaды. Қaржы бөлімінің қызмeтін 

қaржылaндыру тиіcті жeргілікті бюджeттeр қaрaжaттaры eceбінeн жүзeгe 

acырылaды. Қaржы бөлімінің нeгізгі міндeттeрі төмeндeгідeй: 

1. Тиіcті әкімшілік-aумaқтық бірліктe caлық жәнe aқшa-нecиe caяcaтымeн 

өзaрa қaрым-қaтынacтa мeмлeкeттік бюджeт caяcaтын жacaуғa жәнe іcкe 

acыруғa қaтыcу. 

2. Мeмлeкeттік caлық caяcaтын әзірлeугe жәнe іcкe acыруғa қaтыcу. 

3. Жeргілікті бюджeттeрдің түзілу жәнe іcкe acырылу прoцecін жeтілдіру 

бюджeттік бaғдaрлaмaлaу, oғaн тиімді бaғa бeру, aқшa рecурcтaрын 

бacқaру әдіcтeрін eнгізу. 

4. Қaлa бюджeті қaрaжaтының үнeмді жәнe мaқcaтты жұмcaлуын бaқылaу. 

5. Нecиe рecурcтaрын тaрту, қaрыздaр бoйыншa қызмeт көрceту.Зaймдaр 

мeн oблeгaциялaрды ұйымдacтыру жәнe шығaру, бaғaлы қaғaздaрмeн 

жұмыcты іcтeу. 

6. Қaлa бюджeтінің oрындaлуын ұйымдacтыру.т.б. ocылaй жaлғacын тaуып 

кeтe бeрeді.  

Aқтөбe қaлaлық қaржы бөлімі ММ-нің 2020-2021 жылғы кaдрлық жұмыcынa 

тoқтaлaр бoлcaм: Aқтөбe oблыcы бoйыншa қaржы бөлімі жәнe oның 

бөлімшeлeріндe 23 aдaм қызмeт aтқaрaды.Жұмыc іcтeу өтімі 20 жылдaн 

acaтын 7 қызмeткeр бaр. Aл, жaлпы пeрcoнaл бaрлығы aрacындaғы жыл 

aуытқулaрды қocып eceптeгeндe 22 21 23+1-1+2, жeтeкші бacшылaр 10 10 

10, мaмaндaр 1211 13+1-1+2. Caнын көрceтeді. Aл, жaлпы aйтқaндa кaдр 

құрылымы 7 бөлімнeн тұрaды.Мeкeмe қызмeткeрлeрі бeлгілі бір кaтeгoрия 

бoйыншa жұмыc aтқaрaды. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОР 

 

Ғабит Д.Ғ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Квазимемлекеттік сектор - бұл Қазақстан Республикасы үшін аса 

маңызды құрылым, алайда оған басқа кәсіпорындарға қойылатын заңнама 

талаптары да қолданылады. Оның экономика үшін өзіндік маңызы бар.  

Квазимемлекеттік сектор - бұл мемлекеттің қатысуымен құрылған 

құрылым, сонымен қатар мемлекеттік сатып алуы да тұтастай алғанда 

мемлекеттік сатып алудың маңызды бөлігі болып табылады. 

Квазимемлекеттік сектор: квази құрылымына кіретін кәсіпорындардың 

мемлекеттік сатып алу жөніндегі талаптары, оның ішінде, егер мемлекеттің 

үлестік қатысуы жарғылық капиталдың 100% - ын (немесе, ең болмағанда, 

жартысы не көп, яғни шешуші үлес) құраса, мемлекеттік бюджеттен төленетін 

тапсырмаларды да конкурстық негізсіз орындай алады [1]. 

Квазимемлекеттік сектор субъектілері — құрылтайшысы, қатысушысы 

немесе Акционері мемлекет болып табылатын ұйымдар: мемлекеттік 

кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер (ЖШС), Акционерлік 

қоғамдар (АҚ), Ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық 

компаниялар, еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерімен реттеледі. 

Заңнамаға сәйкес, сатып алуды Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленгендей тәртіппен жүргізу қажет, өйткені 

квазимемлекеттік сектор — бұл экономиканың басқа секторлары сияқты бір 

бөлігі. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңға сәйкес тапсырыс берушілер 

қатарына:  

 мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер;  
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 мемлекет 50% және одан да көп мөлшерде дауыс беретін 

акцияларға ие заңды тұлғалар;  

 ұлттық заңнамаға сәйкес аталатындармен үлестес басқа заңды 

тұлғалар кіруі мүмкін. 

Квазимемлекеттік сектор үшін сатып алу қағидалары  

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап "квазимемлекеттік сектордың жекелеген 

субъектілерін сатып алу туралы" 2021 жылғы 8 маусымдағы № 47-VII ҚР заңы 

қолданылады. Заңға тәуелді актілермен мынадай НҚА бекітілді:  

1. Ұлттық әл-ауқат қорын және Ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын 

қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің, оның 

ішінде веб-порталдардың жұмысында техникалық іркілістер туындаған 

жағдайда сатып алу веб-порталдарының жұмыс істеу қағидалары ;  

2. Ұлттық әл-ауқат қорын және Ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын 

қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алу 

саласындағы тізілімді қалыптастыру және жүргізу қағидалары ;  

3. Ұлттық әл-ауқат қорының сатып алуын бақылау жөніндегі 

орталықтандырылған қызметті қоспағанда, сатып алуды бақылау жөніндегі 

орталықтандырылған қызмет жүзеге асыратын бақылауды жүргізу қағидалары 

әл-ауқат қоры ;  

4. Ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын 

қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып 

алуды жүзеге асыру қағидалары ;  

5. Ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын қоспағанда, 

квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін офтейк-

келісімшартты жасасу және орындау қағидалары [2]. 

Квазимемлекеттік сектор субъектілері заңнамаға сәйкес мемлекет 

жүктеген міндеттерді шешу және функцияларды орындау үшін іс жүзінде 

мемлекеттік қаражатқа билік етеді. 

Қазіргі уақытта квазимемлекеттік сектор субъектілері Мемлекеттік 

бағдарламалар мен инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі 

операторлар болып табылады. Оларға мердігерлерді, құрылыс салушыларды 

іріктеу тәртібін дербес белгілеу және олар үшін тиісті талаптарды айқындау 

құқығы берілген. 

Квазимемлекеттік секторға қандай кәсіпорындар жатады ? 

ҚР "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңына сәйкес 

квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік кәсіпорындар, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде 

ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, 

құрылтайшы, қатысушы немесе акционері мемлекет болып табылатын еншілес, 

тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес 

олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар кіреді. 

"Мемлекеттік мүлік туралы" ҚР Заңына сәйкес мемлекеттік мекеме - 

басқарушылық, әлеуметтік-мәдени немесе коммерциялық емес сипаттағы өзге 

де функцияларды жүзеге асыру үшін мемлекет құрған және егер қосымша 
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қаржыландыру көздері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленбесе, 

тек бюджет немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджеті 

(шығыстар сметасы) есебінен ұсталатын коммерциялық емес ұйым [3]. 

Мемлекеттік мекемелер республикалық мемлекеттік мекеме және 

коммуналдық мемлекеттік мекеме болып бөлінеді. Республикалық мемлекеттік 

мекемені Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан 

Республикасының Үкіметі құрады, коммуналдық мемлекеттік мекемені - 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, 

облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы, сондай - ақ аудан 

(облыстық маңызы бар қала) әкімімен және жергілікті қоғамдастық 

жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,ауылдық 

округ әкімінің аппараты құрады. ауылдық округ. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Ниязбаева А.А. 

Актюбинский  региональный университет им.К.Жубанова 

 

Инфляция, цикличность экономики, без конца изменяющаяся конъюнктура 

рынка, уменьшение уровня потребления, увеличение цен на материалы и сырьё 

– всё это оказывает влияние на деятельность предприятия. И, как результат, 

появляется потребность в том, чтобы задействовать дополнительные оборотные 

активы, так как их нехватка влияет на ход торгового и производственного 

процессов, создает угрозу банкротства, а покрытие таких потребностей за счет 

собственных средств невозможно. 

У денежных средств  предприятий малого и среднего бизнеса  очень 

важная роль, так как они обеспечивают все условия, необходимые для 

стабильного финансирования оборотных активов. Они, в свою очередь, 

обеспечивают непрерывный процесс хозяйственной деятельности и формируют 

важнейшую часть выручки компании. Выручка – это, прежде 

всего,  материальная выгода,  получаемая предприятием в ходе своей 

основной  деятельности или это основной источник финансирования ресурсов 

[1].  
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Автор Макишева Ж.А. предлагает, что денежные средства представляют 

собой начало и конец производственно-коммерческого цикла стоит 

согласиться. Разделяем также мнение, что в процессе реализации различных 

видов финансовых и хозяйственных операций организация формирует 

движение денежных средств в форме их поступления или расходования [2]. 

Байдыбекова С.К. в учебном пособии «Бухгалтерский учет в соответствии с 

МСФО» высказывает мнение в отношении денежных эквивалентов. Так, по их 

мнению, эквиваленты денежных средств – краткосрочные и высоколиквидные 

вложения (инвестиции), легко обратимые в заранее известную сумму денежных 

средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости [3]. 

С мнением авторов можно согласиться, так как эквивалентом денежных 

средств мы представляем краткосрочные, высоколиквидные вложения, которые 

легко обратимы в сумму денежных средств и испытывающие незначительный 

риск изменения ценности. 

При рассмотрении денежных средств как наиболее ликвидной категории 

активов, которая обеспечивает организации наибольшую степень ликвидности, 

а, следовательно, и свободы выбора действий интересна точка зрения 

Султановой Б.Б., Абишевой Ж.А., Тулегеновой Ф.М. [4]. С мнениями 

вышеперечисленных авторов стоит согласиться, что денежные средства – это 

наиболее ликвидная категория активов, которая обеспечивает организации 

наибольшую степень ликвидности. 

По  мнению Абдрасимовой Ж.К., особенности регулирования  денежных 

сре дств  определяется  развитием  организации, ее финансовой устойчивостью, 

а также скоростью оборота  финансовых ресурсов, что обеспечивается 

получением  дополнительной  прибыли. Действительно, оперативную 

обработку информации о денежных средствах можно  назвать одной  из 

главенствующих проблем зарубежных и отечественных экспертов. Однако, за 

рамками исследования ученых до сих пор  остаются  не изучены  некоторые 

вопросы. Эти проблемы как раз  и представляют научный интерес  для широкой  

общественности.  Абдрасимовой Ж.К.  определена важность использования  

денежных средств для  компании, которая  определяется  значимой  

практической востребованностью  учета, аудита  и анализа  денежных фондов  

[5].    

Другой автор Крутякова Т.Л. полагает, что  денежные средства относятся к 

наиболее ликвидным  активам и что это  ограниченный ресурс, и успешность  

компании напрямую зависит  от  их  разумного использования  и  

распределения на только необходимые  нужды  компании. В связи с этим  

организация учета денежных средств является  важным  вопросом при  

отслеживании  операций с данными средствами [6].    

Основа устойчивости любого предприятия - его финансовая устойчивость. 

Он обеспечивает состояние финансовых ресурсов, при котором компания 

обеспечивает непрерывный процесс финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за счет эффективного использования эффективных инструментов, 
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а также его дальнейшего расширения и модернизации. Поэтому для 

предприятия особенно важен надежный учет и контроль денежных потоков. 

Кассовый учет - это трудоемкий и объемный бухгалтерский отдел, 

требующий от бухгалтера достаточного опыта работы и хорошего знания 

нормативно-правовой базы. Он должен понимать всю цепочку кассового учета, 

приема и продажи товаров, расчета и выплаты заработной платы, а также 

хорошо ориентироваться в текущих условиях рыночной экономики. 

Денежный капитал как вид оборотных средств, способен выступить 

средством платежа. Можно даже сказать имеют абсолютную ликвидность. То 

есть в данном случае суммы денег, имеющихся у предприятия как средства 

платежа, может определить платежеспособность данной организации. 

В результате анализа состояния учета сохранности и использования 

денежных средств в исследуемых компаниях можно обнаружить ключевые 

проблемы:  

1. Присутствуют факты, когда на платежных документах отсутствуют 

подписи ответственных лиц. Так, согласно нормативам платежные документы, 

договора и иные финансовые документы не принимаются к исполнению и 

признаются недействительными если на них некорректно или полностью 

отсутствуют подписи главного бухгалтера или уполномоченного лица. 

Поскольку на основании таких ошибок в документообороте сделки могут 

признаться фиктивными контролирующими органами.  Также подобные 

нарушения приводят к тому, что идут расхождения по остаткам в кассовой 

книге, регистры составлены неверно и отражают излишки, соответственно 

остаток денежных средств также будет отражен некорректно.  

2. На исследуемом объекте выявлены нарушения правил бухгалтерского 

учета, когда выдача под авансовый отчет денежных средств работника 

допускает при полном погашении ранее выданных средств и отсутствия 

задолженности. 

3. Также необходимо отметить в качестве проблемы ненадлежащий 

контроль за учетом денежных средств, так ежедневный внутренний аудит 

является важнейшей частью эффективного управления ресурсами на 

предприятии, позволяющий минимизировать затраты при достижении 

поставленных целей. Эффективность и устойчивость предприятий в 

значительной степени зависит от эффективности внутреннего контроля, так как 

хорошо организованный внутренний контроль предназначен не только для 

выявления недостатков и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 

но и для предотвращения нарушений и ошибок. Инвентаризация денежных 

средств в организации должна проводится системно, с целью выявления 

случаев несоблюдения законодательства в области учета и хранения денежных 

средств;  

4. Одной из распространенных ошибок в деятельности предприятия 

является нарушения синхронности платежей и поступлений, так при аудите 

действительного денежных средств проводится взаимоувязка между суммой 

все направления поступлений и выбытий денежных средств. 
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5. Одной из основных проблем является нерациональное использование 

денежных средств, так как все прекрасно понимают, что денежные средства 

приносят прибыль только тогда, когда они применяются рационально и 

эффективно.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что денежные 

средства как источник денежных потоков и как наиболее ликвидный актив 

требуют качественного учета и тщательного надзора при выполнении 

расчетных операций, и руководство компании несет прямую ответственность за 

соблюдение норм законодательства Республики Казахстан в области учета этих 

активов. 

Для повышения эффективности предприятия важно искать возможности 

рационального инвестирования свободных денег в качестве источника 

финансирования, приносящих доход инвестиций. 

В рыночной экономике благополучие предприятия полностью зависит от 

эффективности управления. Управление денежными средствами требует 

полной, достоверной и своевременной информации. Бухгалтерский учет 

находится на пересечении информационных потоков разных подразделений и 

фактически может формировать информацию о реальном финансовом 

состоянии предприятия. Поскольку бухгалтерский учет является одной из 

важнейших функций управления предприятием, вся работа предприятия 

зависит от точности и достоверности ведения бухгалтерского учета. 

В целях достижения сбалансированности денежного потока надлежит 

разработать ряд организационных мероприятий по увеличению денежных 

средств и минимизации их выплат. 

Увеличение размера чистого денежного потока предприятия возможно в 

случаях проведения следующих мероприятий: 

- снижение суммы постоянных и переменных издержек; 

- реализация налоговой политики на предприятии, способствующей 

минимизации совокупных налоговых выплат; 

- внедрение ценовой политики, направленной на повышение доходности 

от проведения операционной деятельности; 

- в процессе формирования амортизационной политики внедрение метода 

ускоренной амортизации основных средств; 

- реализация основных средств и нематериальных активов, не 

используемых в производственном цикле; 

- повышение качества претензионной работы с дебиторами за счет 

реализации мероприятий по взысканию штрафных санкций в полном объеме. 

Полученные итоги оптимизации денежных потоков предприятия 

отражаются при осуществлении бюджетирования денежных средств на 

перспективу на предприятии. 

Для повышения качества функционирования и бухучета денежных средств 

применим процесс планирования денежных средств в организации. Проводить 

стратегический анализ денежных средств нужно осуществляя по разработанной 
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методике учитывать влияние на организацию факторов внешней среды прямого 

и косвенного воздействия. 

Комплексный взгляд к бухгалтерскому учету денежных средств и 

слаженная гармоничная работа подразделений всех уровней - ключ к успеху и 

функционирования предприятия. 

По мнению автора, предприятие, которое осуществляет свою деятельность, 

не используя заемные средства, является ликвидными и ни от кого не 

зависящим. Что говорит о том, что выбран правильный курс развития бизнеса. 

А грамотное управление денежными потоками с помощью своевременного 

ведения бухгалтерского учета, соблюдения правил, стандартов и 

законодательных актов ведет к процветанию предприятия в частности и 

Республики Казахстан в целом. 
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      САЛЫҚТАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ  МІНДЕТТІ     

ТӨЛЕМДЕР 

 

Ельтаева А.Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Кәсіпорындар төлемдердің әртүрлі түрлері бойынша бюджетпен есеп 

айырысуларды жүзеге асырады: корпоративтік табыс салығы, жеке табыс 

салығы, қосылған құн салығы, акциздер, әлеуметтік салық және басқа да 

салықтар. 

Бюджетпен есеп айырысуларды есепке алу 3100 «Салық міндеттемелері» 

кіші бөлімінің пассив шоттарында жүргізіледі. Шоттардың кредиті бойынша 

ай басындағы және аяғындағы берешек қалдықтары және бюджет пайдасына 

есептелген сомалар, ал дебеті бойынша - бюджетке берешектерді өтеу 

көрсетіледі. 
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3110 «Корпоративтік табыс салығы» шоты заңды тұлғалардан алынатын 

табыс салығының есептелген және аударылған сомаларын көрсетуге арналған. 

Салық салу объектісі болып шегерімдерді алып тастағандағы жылдық 

жиынтық табыс табылады. 3110 шоттың кредитінде 7710 «Корпоративтік 

табыс салығы бойынша шығыстар» шоттары корреспонденциясы бойынша 

жыл аяғында айқындалған бюджетке аударымға жататын табыс салығының 

сомалары көрсетіледі. 3110 шотының дебеті бойынша 1410 топ шоттарымен 

корреспонденция бойынша бюджетке аударылған аванстық төлемдердің 

сомалары және т.б. 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері үшін 4310 «Корпоративтік 

табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері» шоты, ал 

кейінге қалдырылған салық активтері үшін бухгалтерлік есеп пен есеп 

айырысудағы айырмашылықтардан туындайтын уақытша айырмашылықтар 

сомаларынан айқындалатын салық төлеу туралы ақпаратты есепке алуға 

арналған 2810 шоты пайдаланылады. салықтық талаптар.бухгалтерлік есеп. 

Бюджетке аударуға жататын жеке табыс салығының сомасына 3120 шоты 

кредиттеледі, ал 3030, 3350 шоттары дебеттеледі. 

3130 «ҚҚС» шоты ҚҚС бойынша бюджетпен есеп айырысу 

операцияларын есепке алуға арналған. ҚҚС жанама салықтарға жатады және 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өндіру процесінің барлық 

кезеңдерінде жасалған құн өсімінің бір бөлігін бюджетке алу нысаны болып 

табылады. Салық салу объектілері Қазақстан Республикасының аумағында 

меншікті өндірістен де сатып алынған тауарларды өткізу бойынша 

айналымдар болып табылады. ҚҚС 01.01.2009 жылдан бастап 12% ставка 

бойынша есептеледі. Бюджетке төленуге жататын ҚҚС сомасы сатып 

алушылар мен тапсырыс берушілерден олар өткізген тауарлары (жұмыстары, 

қызметтері) үшін алынған салық сомасы мен жеткізушілер мен мердігерлерге 

материалдық құндылықтар, жұмыстар мен қызметтер үшін төленген салық 

сомалары арасындағы айырма ретінде айқындалады. құны өндіріс 

шығындарына жатқызылатын қызметтер. 3130 «ҚҚС» шотының кредитінде 

1210,1220,1230,2110,2120,2130 және т.б шоттардың дебеті бойынша 

корреспонденцияда сатып алушылар мен тапсырыс берушілерге өткізілген 

өнім (жұмыс, қызмет) үшін ұсынылған шот-фактуралар бойынша ҚҚС сомасы 

көрсетіледі және басқа активтер. 3130 «ҚҚС» шотының дебеті бойынша 1420 

«ҚҚС» шотымен корреспонденция бойынша есепке жатқызуға жататын ҚҚС 

сомалары және бюджетке аударылған сомалар – кассалық шоттармен 

корреспонденция бойынша (1010,1030 және т.б.) көрсетіледі. 

Жанама салықтардың тағы бір түрі акциздер болып табылады. Акциздер 

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, сондай-ақ 

тізбесі Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айқындалған қызмет 

түрлерінен алынады. 

Акциздердің есебі 3140 «Акциздер» шотында жүргізіледі. 3140 

«Акциздер» шоты дебиторлық берешекпен корреспонденция бойынша 

акцизделетін тауарларды өндіретін және импорттайтын заңды тұлғалардың 
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бюджетке аударуға жататын акциздер сомасына кредиттеледі. Акциздерді 

бюджетке аудару кезінде 1010.1030 шоттары кредиттеліп, 3140 «Акциздер» 

шоты дебеттеледі. 

Әлеуметтік салықты заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, 

адвокаттар төлейді. 

Салық салу объектісі болып жұмыс берушінің кіріс түрінде тігілген 

шығыстары табылады (Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес). 

Әлеуметтік салықты есептеу 3150 «Әлеуметтік салық» шотының 

кредитінде шығыстарды есепке алу шоттарымен корреспонденцияда (7110, 

7210, 8110, 8210, 8310, 8410) көрсетіледі. 

Жер салығы 3160 шотында есепке алынады. Салық есептелген кезде 3160 

«Жер салығы» шоты кредиттеліп, 7210 «Әкімшілік шығыстар» шотының 

дебетіне жазылады. 

3180 шотында мүлік салығы есепке алынады. Салық төлемі 3180 «Мүлік 

салығы» шотының кредитінде және 7210 «Әкімшілік шығыстар» шотының 

дебетінде көрсетіледі. 

3170 «Көлік құралдарына салынатын салық» шоты. Салық төлемі 3170 

шоттың кредитінде және 7210 шоттарының дебетінде көрсетіледі. 

Әлеуметтік, жер салығы, мүлік және көлік құралдары салығын аудару 

қаражаттарды есепке алу шоттарының кредитінде және 3150-3170 

шоттарының дебетінде көрсетіледі. 

Кәсіпорындар салық төлемдерінен басқа басқа да міндетті және ерікті 

төлемдер бойынша есептеулер жүргізеді. Оларды есепке алу үшін 3200-кіші 

бөлімшенің шоттары арналған.Бұл шоттардың кредиті бойынша қарыздың 

есептелуі, ал дебеті бойынша оның азаюы көрсетіледі. 
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Қазіргі таңда  табиғат ресурстарының қаншалықты маңызды екендігі, 

оларды тиімді қолдану қажеттілігінің зор екендігі көптеп айтылуда. Дегенмен,  

кейбір қоғам мүшелері оған аса назар аудармайды, өздерінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыру барысында шикізат болып қызмет атқаратын бұл қорларды 
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сақтау маңызды екендігін түсінбейді. «Экономикалық серіктестік және даму» 

ұйымының болжамы бойынша өндіріс пен тұтыну деңгейі осы қалпында 

жалғаса берер болса, 2050 жылға қарай 2000-шы жылдармен салыстырғанда 

жер беті 61-72 %  флорасы мен фаунасынан айырылса, табиғат 

территориясының 7,5 млн кв.км.-ы қайта өңдеуге келмейтіндей жойылады. 

1934 жылы Саймон Кузнец АҚШ сенаторларының алдында сөз сөйлеу кезінде 

былай деп ескерткен болатын: «Ұлттың әл-ауқаты тек ұлттық кірістің 

мөлшерімен ғана есептеле алмайды». Яғни, өзге де әсер ететін факторлар бар, 

сондай маңыздыларының бірі әрі бірегейі- минералды ресурстар. Міне, осыдан 

кейін табиғи капиталдың елдер экономикасында маңызы арта түсті. 

Бүгін де әлем елдерінің экономикалық дамуына пайдалы қазбаларды 

өндірудің маңызы өте зор. Дүниежүзі бойынша пайдалы қазбаларды қолдану 

жыл сайын 5%-ға артып отыр. Дүниежүзілік банк «Елдердің байлығы не 

нәрсеге негізделген» («В чем заключено богатство стран») атты еңбегінде 

табиғи ресурстардың даму үшін атқаратын негізгі фундаменталды 2 қызметін 

көрсетеді: біріншісі- кедей, артта қалған елдер үшін табиғи ресурстар тіршілік 

етудің негізгі көзі болып табылады. Екіншісі- дамуға арналған қаржының 

қайнар көзі ретінде. Яғни, табиғи ресурстарды болашақта тиімді пайдалану 

мыңжылдық пайда әкелетін капитал болып отыр. Бұл салада айтарлықтай 

жетістікке жетіп, барланған  қоры бойынша әлем елдерінен оқ бойы озық 

тұрған қай елдер екендігін нақты белгілеуіміз үшін ТОР-10 жетекші елді құру  

арқылы қарастырамыз. 

 
        Cурет автордың талдау зерттеуімен құрастырылған[1] 

Сурет 3. Табиғи ресурстарының қоры бойынша ТОР-10 ел [1] 

  1-суретте көрсетілген деректердің негізіне сүйене отырып көш бастап 

тұрған алғашқы бес елдің табиғи ресурстарының қорына тоқталамыз. 

 Ресей пайдалы қазбалары бойынша ең бай ел болып табылады. Мұндағы  

қордың жалпы құны 75 трлн $-ға бағаланады. Салыстырмалы түрде қарасақ 

мұнай көлемі АҚШ-қа қарағанда 7 млрд $-ға көбірек. Газ қоры - 19 млрд $ 

(әлем бойынша 1-ші орын) болса, мұнай қоры- 524,05 тоннаны құрайды. 

Сонымен қатар ағаш,отын қоры бойынша да алдыңғы қатарда- 28 трлн $. Одан 

бөлек өзге де ресурстардың 300 түрі кездеседі, ол ресурстар экономикалық 

тұрғыдан өндірілуі тиімді ресурстар болып табылады. Экономикалық мақсатта 

пайдаланылып отырған бұл табиғи ресурстар Ресейің ұлттық байлығының 95,7 

% құрайды.  

 Екінші орынды 45 трлн $-ға бағаланатын қорымен АҚШ иемденді. Мұндағы  

Минералды ресурстарының барланған қоры бойынша үлестері ( трлн $)

75

45

34,433,2

27

23

21,8

19,9
15,9 14,3

Ресей АҚШ Сауд Арабиясы  Канада  Иран  Қытай  Бразилия Аустралия  Ирак  Венесуэла



84 
 

газ қоры- 3 трлн $. Пайдалы қазбаларының 90%-ы көмір және отыннан тұрады. 

Америка отын экспортымен танымал, ондағы отын қоры 10 трлн $-ға 

бағаланады.Дегенмен де қазіргі таңда АҚШ үшін минералды ресурстар ұлттық 

табысының басты көзі болып табылмайды, дамыған ел болғандықтан оларда 

технология мен техника саласы да үстемдік етуде. 

 Алғашқы үштіктің легі Сауд Арабиясы. Барланған қор құны 34,4 трлн $-ды  

құрайды. Оның 91%-ы мұнай өнімдеріне тиесілі-31,5 трлн $. Бұл елдің 

экономикасы да осы мұнай экспортына негізделген. Мұнай экспорты 

экспорттық табыстың 90%-ын, бюджеттік түсімдердің  және ЖІӨ-нің 45%-ын 

құрайды.  Ал газ қоры бойынша 3 трлн $ көрсеткішімен жалпы қордың 8,7%-ын 

иемденеді. Алдыңғы екі елден айырмашылығы мұнда отын қоры көп емес, 

негізгі ресурсқа жатпайды.  

 4-ші орында  құны 33,2 трлн $-ға бағаланған минералды ресурстар қорымен  

Канада орналасты. Ескере кететін жайт, аталмыш елде мұнайлы кен орны 

табылғанша  бұл ел минералды ресурстар қоры бойынша жетекші елдер 

қатарына көпке дейін кірген жоқ. Мұндағы қордың көп бөлігін қара алтын 

құрайды- 21 трлн $ (178,1 млрд баррель).  

 ТОР-5-тікті аяқтайтын ел- Иран. Ондағы минералды ресурстар қорының  

жалпы құны- 27 трлн $. Бұл ел табиғи газ қорына бай. Әлемнің      16 % қоры 

осы елде шоғырланған, әлем елдері арасында 3-ші орын алады. Ал мұнайдың 

құны 16,1 трлн $-ға бағаланады.  

    Әлемдік  шаруашылықтағы минералды ресурстардың қоры және өндіруі 

бойынша елдердің тізімін төмендегі кестеден көре аласыздар:               

 

 

Сурет 2.Минералды ресурстардың 

қоры       Сурет 3. Минералды 

ресурстарды өндіру                  

бойынша                                                                   

бойынша 

    Байқағанымыздай барлық 

алғышарттар бойынша бірінші 

орынды бір ел алмайды. Мысалы, 

Венесуэла мұнай қорына бай болғанымен, 

өндіру бойынша АҚШ алға шығып тұр. 

АҚШ-тың өзі көмір қорына бай болса да, 

оны Қытай оған қарағанда көбірек 

өндіреді.  Сонымен кестеде көрсетілгендей 

қоры бойынша да,өндіруі бойынша да 

№ Мұнай Табиғ

и газ 

Көмір Алт

ын 

1 Венесу

эла 

Ресей АҚШ АҚ

Ш 

2 Сауд 

Арабия

сы 

Иран Ресей Герм

ания 

3 Канада Катар Қытай Итал

ия 

4 Иран Түркі

менст

ан 

 

Аустр

алия 

Фра

нция 

5 Ирак АҚШ Индия Ресе

й 

№ Мұнай Табиғи 

газ 

Көмір Алты

н 

1 АҚШ АҚШ Қытай Қытай 

2 Ресей Ресей Индия Ресей 

3 Сауд 

Араби

ясы 

 

Иран АҚШ Аустр

алия 

4 Ирак 

 

Қытай 

 

Индонез

ия 

 

АҚШ 

 

5 Қытай Катар Аустрал

ия 

Канад

а 
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өзгелерден озып, топ жарып тұрған елдер - АҚШ, Ресей және Қытай.  

 Қорытындылай келе, әлемнің жетекші елдеріндегі қорларына және 

өндірілу процесіне жалпы шолу жасалынды,  әлем экономикасының алдындағы 

өзекті мәселе - осы минералды ресурстарды тиімді пайдалану, қоршаған ортаға 

келтірілетін зиянды мүмкіндігінше азайту. БҰҰ-ның табиғи ортаны қорғау 

саласының (ЮНЕП) эксперттері жасыл экономиканы адамдардың әл-ауқатын 

жақсартатын және әлеуметтік теңдікке жетелейтін, экологиялық тәуекелдерді 

барынша төмендететін жүйе ретінде қарастырады.[2] 

  Сондықтан да көтеріліп отырған мәселені келесідей шараларды жүзеге 

асыру арқылы шешу ұсынылады: 

 Жаңартылатын энергия көздерін енгізу. Экологтардың пікірінше, жер 

шарындағы климаттың айтарлықтай өзгеруін болдырмау үшін жанғыш пайдалы 

қазбалардың жартысынан көбі зерттелмеген күйінде қалуы керек. Ал біз 

оларды зерттемей қою былай тұрсын, табиғатқа келтіретін кесірін ескермей 

барынша өндірудеміз. Сондықтан жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 

өте тиімді болар еді. 

 Қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. Бүгін де әлемнің дамыған 

елдеріндегі жан басына шаққанда тәулігіне 1 кг-нан 3 кг-ға дейін қатты 

тұрмыстық қалдықтар шығарылады, АҚШ-тың өзінде бұл көрсеткіш 10 жыл 

сайын 10%-ға өсіп отыр,  одан бөлек қаншама ел бар. Ресейдегі қоқыс 

аймағының өзі жалпы алғанда 2 мың шаршы метрден астам аумақты алып 

жатыр.[4] 

 Су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру. Қазір жер шарындағы әрбір 

алтыншы адам тұщы ауыз су тапшылығын сезінуде. 

 Ауыл шаруашылығындағы органикалық егіншілік. Ол жасанды 

тыңайтқыштарды пайдаланудан бас тартуды қамтиды.  

 Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару. Биосферадағы адамзаттың сан-

алуан қызметтері экологиялық дағдарысқа әкеліп соғуы әбден мүмкін. 

 Ең маңыздысы- табиғи ресурстарды тиімді қолдану, табиғи капиталды 

сақтау және көбейту, көмірсутектік қалдықтарды азайту. 

   Осы шараларды жүзеге асыру арқылы қоршаған ортаны сақтай отыра, 

әлем экономикасының әлеуетін, дамуын қамтамасыз етуге болады. 

 

   Қолданылған әдебиеттер: 
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           Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

       Мақалада табыс категориясы, оның кәсіпорын қызметіндегі рөлі, 

табыстылықты арттырудың негізгі жолдары қарастырылған.Экономикалық 

қызметтің қаржылық нәтижесіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлардың 

жалпылама сипаттамасын береді. 

       Әрбір жұмыс істеп тұрған немесе бұрыннан бар кәсіпорын белгілі бір 

міндеттерді орындау үшін ашылды - бұл қызметтерді көрсету, тауарларды 

өндіру, жұмыстарды орындау және кейбір жағдайларда осы үш мақсатты бірге 

орындау болуы мүмкін.  Сонымен қатар, жұмыс процесі барысында бірқатар 

процедуралар мен әрекеттер орын алады, оларсыз өндіріс болуы мүмкін емес.  

Бұл процедуралардың жиынтығы кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

құрайды. 

        Кез келген кәсіпорынның табысты жұмысының ең маңызды аспектісі және 

оның шаруашылық қызметінің негізгі нәтижелерінің бірі қаржылық нәтиже – 

оң немесе теріс нәтиже болып табылады.  Теріс қаржылық нәтиже залал, оң 

нәтиже пайда немесе кіріс деп аталады.  Экономикалық мағынада табыс 

сатылған өнімдер мен қызметтердің өзіндік құны мен жұмсалған шығындар 

арасындағы айырма ретінде алынатын өндірістік-шаруашылық қызметтің 

нәтижесі болып табылады.  Заманауи жағдайда үнемі шығынға ұшырайтын 

немесе түпкілікті нәтиже ретінде төмен табыстылық алатын кәсіпорын ұзақ 

уақыт бойы «жүзуде» тұра алмайды, өйткені көп нәрсе кіріс мөлшеріне 

байланысты: кәсіпорынның табысы негізгі бірі, сондай-ақ жұмысшылардың 

еңбекақысының деңгейі, негізгі қорларды жаңартуға дайындығы мен 

ресурстарының болуы және басқалары.  Сондықтан да әрқашанда табыс 

деңгейін арттыруға ұмтылу, оларды арттырудың мүмкін жолдарын іздестіру 

және қолдану қажет. [1] 

       Табысты мыналарға жатқызуға болмайтынын есте ұстаған жөн: 

  1) бюджетке аударуға жататын қосылған құн салығының, акциздердің, сату 

салығының, экспорттық баждардың және осыған ұқсас басқа да міндетті 

сомалардың сомасы; 

 2) комиссия шарттары бойынша алу; 

 3) кәсіпорынның өнімге, тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге ақы төлеу 

есебінен аванс түрінде алған сомалары; 

 4) алынған салымдардың сомасы; 

 5) алынған қамтамасыз ету сомасы; 

 6) қарыз алушыға бұрын берілген кредитті (қарызды) өтеу кезінде алынған 

сомалар. 

       Кәсіпорын табысының мөлшеріне көптеген факторлар әсер етеді.  

Факторларды әсер ету көзіне қарай шартты түрде сыртқы және ішкі деп бөлуге 

болады. 

       Сыртқы факторлардың мысалы ретінде табиғи жағдайларды келтіруге 

болады.  Демек, олар дәнді дақылдарды өсіруге маманданған ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарына тікелей әсер етеді, өйткені өндірілетін астық 
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көлемі жауын-шашын мөлшеріне, ауаның орташа температурасына, желдің 

күшіне тікелей байланысты. 

 Қарапайым тілмен айтқанда, сыртқы факторлар - бұл кәсіпорынның қызметіне 

тәуелді емес, ішкі, керісінше, соңғысына тікелей тәуелді.  Ішкі, өз кезегінде, 

өндірістік және өндірістік емес болып келеді.Өндірістік емес факторларға, 

мысалы, кәсіпорындағы баға саясаты жатады, өйткені оның сауатты құрылысы 

нарықтың максималды үлесін алуға көмектеседі. [2] 

       Өндіріс факторлары өндіріс процесіне қатысатын экономикалық, еңбек 

ресурстарын, құрал-жабдықтарды пайдалануды сипаттайды.  Өндіріс 

факторлары экстенсивті (сандық көрсеткіштер, мысалы: жабдықтың жұмыс 

уақытының өзгеруі, жұмысшылар санының өзгеруі және т.б.) және интенсивті 

(сапалық көрсеткіштер, мысалы, еңбек өнімділігі, айналым қаражатының 

айналымы және т.б.) болып бөлінеді. 

      Кәсіпорын қызметінің тиімділігін талдау кезінде сапалық көрсеткіштер 

көбірек есепке алынады, олардың өсуі кәсіпорын табысын арттырудың негізгі 

жолы болып табылады. 

      Материалдық ресурстарды үнемді, мақсатқа сай жұмсау арқылы 

кәсіпорынның табысын арттыруға болады.  Өнім бірлігіне қажетті жалпы 

материалдық шығындар неғұрлым аз болса, оның өзіндік құны соғұрлым төмен 

болады. 

      Барлығына дерлік белгілі кірісті арттырудың ең оңай жолы - бағаны 

барынша арттыру немесе азайту.  Бағаның төмендеуі тауар айналымын ұлғайту 

үшін өте қолайлы, өсім - егер өнім, жұмыс немесе қызмет (кәсіпорынның 

мамандануына байланысты) сатып алушылар арасында сұранысқа ие болса.  

Бірінші және екінші жағдайда да өз өнімдерінің бағасын өзгерте алатын 

бәсекелестерге назар аудару керек. Кәсіпорынның табысын арттырудың тағы 

бір қарапайым жолы кәсіпорынмен неғұрлым қолайлы шарттарда жұмыс 

істеуге дайын жеткізушілерді іздеу болуы мүмкін. 

       Шығындарды азайтумен қатар рентабельділікті арттыру үшін өнім көлемін 

арттыру, оның сапасын арттыру, тауар ассортиментін кеңейту қолданылады. 

 Қаржылық салымдар шаруашылық қызметтің қажетті қаржылық нәтижесіне де 

әкелуі мүмкін.  Бұл болашақта ең тиімді болуы мүмкін жарнамаға, жаңа 

жабдыққа және қызметкерлерді оқытуға инвестициялар болуы 

мүмкін.Максималды тиімділікке қол жеткізу үшін бірден бірнеше тәсілдерді 

біріктірген жөн. 

       Дегенмен, кәсіпорында кірісті арттыру стратегиясын әзірлемес бұрын, 

олардың қалыптасуына талдау жасау, кірістің өсуінің резервтерін - кәсіпорын 

үшін «жұмыс істеуге» қабілетті пайдаланылмаған резервтерді анықтау қажет.  

Айта кету керек, өсу резервтері таусылмайтын дерлік, ең бастысы - оларды 

мұқият іздестіру. 

       Сонымен, кәсіпорынның кірісін арттыру үшін әртүрлі әдістерді қолдануға 

болады, соның ішінде: шығындарды, шығындарды азайту, өнім шығаруды, 

оның сапасын арттыру, жаңа тауарларды / қызметтерді / жұмыстарды енгізу, 

бағаларды төмендету және өсіру, қаржылық инвестициялар, тиімдірек іздеу. 
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ынтымақтастық және көптеген басқалар.  Бұл бизнестегі ең бастысы - сіздің 

кәсіпорыныңыз үшін қай әдіс дұрыс екенін және оны жаңа деңгейге көтере 

алатынын түсіну. 
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                                                    Ельтаева А.Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Көптеген жылдар бойы Қазақстандағы ресми жұмыссыздық 4,5-5% 

ауқымында ауытқиды және бұл цифрларға экономистер аз сенеді, өйткені ел 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыссыздарға жатқызбайды. Мамыр айының 

ортасына қарай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 

жұмыссыздық деңгейі жыл соңына қарай 4,8%- дан 5,9%-ға дейін өседі деп 

күтіліп, Қазақстанда ТЖ режимі алынып тасталғаннан және карантиндік 

шаралар жеңілдегеннен кейін жұмыспен қамтуды қалпына келтіру процесі 

күрделі болатынын атап өтті. Маусым айының басында Министрлік болжамды 

түзеткен болатын: енді жыл қорытындысы бойынша Қазақстандағы 

жұмыссыздық деңгейі 6,1%-ға жетеді деп болжануда. Тек маусым айының 

соңына қарай Үкіметте коронавирустық пандемия басталғаннан бері қанша 

қазақстандық жұмысынан айрылды деген баға берілді: біздіің бағалауымыз 

бойынша, кезеңнің ең жоғарғы кезеңінде- наурыздың аяғында, сәуірде- 

жұмыссыз қалған адамдар табыссыз қалды, олардың саны 4 миллион 200 мың 

адамнан асты. Шектеу шаралары әлсірей бастады, сәуірден бастап алынып 

тастады, ал мамыр айында біздің бағалауымыз бойынша шамамен 1 миллион 

140 мың адам жұмыссыз қалады, ал маусым айында біздің бағалауымыз 

бойынша 700 мыңнан астам адам жұмыссыз қалады. 

Әлемнің көптеген елдерінде пандемия жаппай жұмыссыздықты тудырды. 

2020 жылдың көктемінде COVID-19 салдарынан Қазақстанда карантин 

жариялауға мәжбүр болды. Адамдар алғаш рет шектеулерге тап болды: үйден 

шығу сән-салтанатқа айналды, және бұл үшін жақсы себеп тек үйдің жанында 

немесе дәріханада азық-түлікке бару болуы мүмкін. Қашықтан жұмыс істеу 

мүмкін емес адамдарда арнайы қозғалыс рұқсаттары болуы керек. 

Қазақстандықтардың мобильділік деңгейіне қауіпті аурудың қаншалықты 

тез таралуы байланысты. Белгілі болғандай, бұл деңгейді есептеуге және 

өлшеуге болады. Ол үшін азаматтардың ұтқырлық индексі пайдаланылады. 

Индекс Қазақстандықтардың карантинге дейінгі жағдаймен салыстырғанда- 
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2020 жылдың қантарында жұмыс орындарына, сауда орталықтарына, 

кафелерге, мейрамханаларға, кинотеатрларға, мұражайлар мен кітапханаларға 

қаншалықты жиі немесе жиі баратындығын көрсетеді. Азаматтардың ұтқырлық 

деңгейіне дозаланған және уақытылы әсер ете отырып, сіз коронавирустың 

таралу жылдамдығын реттей аласыз. Бұл қатаң локдаунға, әлеуметтік-

экономикалық жағдайдың күрт нашарлауына, жұмыссыздықтың өсуіне жол 

бермеу үшін маңызды. Талдау көрсеткендей, коронавирустың қайта өршуіне 

жол бермеу үшін азаматтардың ұтқырлық индексі минус 20%- дан аспауы 

керек. Салыстыру үшін 2020 жылдың сәуір айында Қазақстандықтардың 

ұтқырлығы ең шектеулі болып, адамдар үйсіз болған кезде, бұл көрсеткіш 55%-

ды құрады.  

Азаматтардың ұтқырлық индексі 20%- ға жеткеннен немесе асып 

кеткеннен кейін шамамен 27 күн өткен соң, COVID-19 ауруының өсуі 

байқалады, бұл нәтижесінде экономика мен еңбек нарығына әсер етеді. Жаңа 

індет қараша- желтоқсан айларында карантиннің күшеюіне әкелуі мүмкін, бұл 

нақты ЖІӨ-ге, халықтың нақты кірістеріне теріс әсер етуі мүмкін, деп 

болжайды сарапшы жұмыссыздар мен уақытша жұмыспен қамтылмағандардың 

саны артады. Мәселен, осы жылдың бір тоқсанында Қазақстанда жұмыссыздар 

саны 442 мың адамды, ал уақытша жұмыспен қамтылмағандар 129 мың адамды 

ұрады. Сомасы 572 мың адам. Екінші тоқсанда жұмыссыздар саны шамалы 

өсіп, 454 мың адамды құрады. Бірақ уақытша жұмыспен қамтылмағандардың 

саны 4 есеге 129 мыңнан 536 мың адамға дейін өсті. Жалпы жұмыссыздар мен 

жұмыста уақытша болмағандар саны 990 мың адамды құрады. Яғни, адамдағы 

жылдың екі тоқсанында орташа есеппен миллионға жуық адам жұмыссыз 

немесе уақытша жұмыста болмаған. Сәуір айында жұмыссыз және уақытша 

жұмыста жоқ адамдардың саны шамамен 4 млн. адамды құрады. Үшінші 

тоқсанда жұмыссыздар мен уақытша жұмыспен қамтылмағандар саны аз 

болғаны анықталды- 855 мың адам. Себебі, шілдедегі карантин сәуір 

карантинінен әлдеқайда әлсіз болды. Жыл соңында бұл көрсеткіш өседі деген 

қауіп бар. Төртінші тоқсанда жұсыссыз және уақытша жұмыста жоқ 

адамдардың саны 892 мың адамға жетеді деп күтілуде. 2020 жылдың 

қорытындысы бойынша жұмыссыздардың және уақытша жұмыста жоқ 

адамдардың орташа жылдық саны 827 мың адамды құрайды. Айта кету керек, 

жалпы елімізде дағдарыс кезінде жұмыспен қамтудың ауқымды қысқаруы 

болған жоқ. 

Көп жағдайда жағдайды жеңілдету үшін мемлекет шұғыл шаралар пакетін 

қабылдады. Мәселен, жұмыссыздық проблемасын шешуде нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы мен жұмыспен қамтудың жол картасы 

үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар, елімізде бірқатар басқа да мемлекеттік 

бағдарламалар жұмыс істейді, олардың аясында жұмыс орындары құрылады. 

Барлық осы шаралар қатарынан екінші тоқсанда жұмыссыздық деңгейін 5% 

деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Барлық мемлекеттік 
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бағдарламаларды іске асырудың арқасында 2020 жылдың қорытындысы 

бойынша халқы 1,2 млн адам деңгейінде жұмыспен қамту жоспарлануда. 
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Сұранысқа негізделген баға термині іс жүзінде бірнеше стратегияны 

қамтуы мүмкін баға белгілеудің кең тәсілін білдіреді. Олардың барлығын 

біріктіретін және бұл тәсілді басқа баға әдістерінен ерекшелейтін нәрсе-бұл 

өнімнің бағасы ішкі факторлармен (мысалы, өндіріс құны) емес, тұтынушылық 

сұраныспен анықталады. Атап айтқанда, сатушы белгілі бір уақытта өз өнімдері 

үшін ең жоғары қолайлы бағаны табуға тырысады, оны сатып алушылардың 

осы бөлігі төлейді[1]. 

Кең тараған түрлері негізінде баға белгілеу сұранысы географиялық 

орналасуы негізіндегі бағалар. 

Сұранысқа негізделген бағаның бұл түрі кейде кең маркетингтік 

стратегияның бөлігі ретінде пайдаланылады, онда компанияның жарнамасы, 

жарнамалық қызметі және бағасы тұтынушының географиялық жағдайына 

байланысты өзгереді. Компанияның нарықтық талдауы, мысалы, Мәскеу 

сияқты жалақысы жоғары ауданнан оның электрондық коммерция веб-сайтына 

кіретін сатып алушылар елдің ауылдық аймағынан сайтқа кіретін 

тұтынушыларға қарағанда сол тауарлар үшін көбірек төлейтінін көрсетуі 

мүмкін. Кейбір өнімдер үшін керісінше болуы мүмкін: аз елді мекендердегі 

тұтынушылар өнімді неғұрлым құнды деп санайды және ол үшін көбірек 

төлеуге дайын, өйткені ол сирек кездеседі немесе олар тұратын жерде табу 

қиын болады [2]. 

Бағаның төмендеуі бұл, "Бағаны төмендету" стратегиясын қолданатын 

сатушы іске қосу кезінде өз өніміне жоғары баға қояды, содан кейін уақыт өте 

келе бағаны біртіндеп төмендетеді. Мұндағы идея- ауқатты тұтынушылар мен 

алғашқы ізбасарларды ұстап алу және жоғары сұранысқа ие сатып алушыларды 

компанияға зерттеу, әзірлеу, Үкіметтің талаптарын орындау және т.б. 

шығындарын өтеуге көмектесу, содан кейін нарықтың үлкен үлесін тарту үшін 

бағаны біртіндеп төмендету [3]. 
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Кірістерді басқаруда, жылжымайтын мүлік сатушылары үшін — мысалы, 

қонақ үй бөлмелері-кірісті басқару - бұл сатушыға тұтынушыларға тауарларды 

қажетті бағамен және уақытында ұсынуға мүмкіндік беретін бағаны кемітудің 

негізгі стратегиясы.  

Сұраныс негізінде баға белгілеудің оң және теріс жақтарын қарастырайық. 

Артықшылықтарына бағаның төмендеуі сияқты сұранысқа негізделген 

баға стратегиясымен сіз қысқа мерзім ішінде бір уақытта жоғары пайда таба 

аласыз (өйткені сіз алғашқы сатып алушылардан көп ақша аласыз), ал сіздің 

жоғары бастапқы бағаларыңыз алдау мен бұқаралық ақпарат құралдарының 

сіздің өніміңізге, қызметіңізге деген қызығушылығын тудыруы мүмкін; 

географиялық жағдайға негізделген баға сізге кейбір аймақтардағы адамдар 

басқа жерлердегі адамдарға қарағанда бірдей тауар үшін көп ақша төлеуі 

мүмкін екенін пайдалануға көмектеседі; 

Сұраныс деңгейі өзгерген сайын тауарларыңыздың бағасын үнемі түзету 

стратегиясына негізделген кірісті басқару өсіп келе жатқан сұранысқа сәйкес 

кірісті арттыруға көмектеседі. 

Кемшіліктеріне географиялық баға көптеген қосымша жұмыстарды 

тудыруы мүмкін, өйткені әр аймақта сіздің өнімдеріңізге қандай баға белгілеу 

керектігін анықтау үшін әр түрлі географиялық аудандардағы нарықтық 

деректерді үнемі қарап отыру қажет [4]. 

Бағаның біртіндеп төмендеуі сонымен қатар өнімнің салыстырмалы түрде 

жоғары бастапқы бағасын қайда қою керектігін, өнім нарығын кеңейту үшін 

бағаның біртіндеп төмендеуін қашан бастау керектігін және бағаның қандай 

уақыт аралығында және өсуі керек екенін анықтау үшін көп жұмыс пен 

зерттеуді қажет етеді. 

  

Қолданылған әдебиеттер: 

1.Кадерова, Н. Н. Корпоративные финансы.Часть 1.: учебное пособие / Н. 

Н. Кадерова. - Алматы : TechSmith, 2018. - 356 с." 

2.Ювица Н.В. Финансовый менеджмент: Издательство второе.Учебно-

методическое пособие.-Алматы . Эверо,2018 г.-260с" 

3.Тасмаганбетов, А. Б. Кәсіпорын қызметін жоспарлау: оқу құралы / А. Б. 

Тасмаганбетов. - / С.Ж.Тасм т 

4.К 26 Кәсіпорын экономикасы / А.А. Курманалина, М.А. Тлеубергенова.– 

Алматы: Эверо, 2020. – 252 б.  - Ақтөбе : Қ. Жұбанов ат. АӨМУ БО, 2017. - 118 

бет"      

 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы,  магистр Токтарова М.А. 

 

ШАҒЫН ОРТА БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Сагиева С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  



92 
 

 

Мақалада шағын орта бизнесті мемлекеттік ынталандыру мен қолдаудың 

шетелдік тәжірибесін пайдалану жолдарын іздеу қарастырылған.  

Қазіргі уақытта біздің еліміз үшін нарықтық экономикасы бар елдердің 

шетелдік тәжірибесін терең зерттеу және талдау маңызды рөл атқарады. Шағын 

және орта бизнесті қолдайтын мемлекеттік органдар мен биліктің барлық 

деңгейлеріндегі байланыстардың кеңеюі шағын және орта бизнестің шетелде 

қалай ұсталатынын, ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесін, сондай-ақ 

шағын және орта бизнестің үлесін арттыру үшін қандай шаралар қабылдау 

керектігін түсінуді едәуір кеңейтті. Шағын және орта кәсіпорындар әлеуметтік-

экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған. 

Нарықтық экономикасы бар шет елдердің тәжірибесін терең зерттеу және 

талдауды бірқатар елдер мысалында қарастырып көрелік. 

Шағын және орта кәсіпорындар экономиканың маңызды элементі болып 

табылатын Жапонияда ШОБ-ті мемлекеттік қолдау тәжірибесі зерттеуге белгілі 

бір қызығушылық тудырады. Жапондық қолдау және даму инфрақұрылымын 

басқару шағын және орта кәсіпорындар жөніндегі мемлекеттік агенттікті 

жүзеге асырады (SMEA), ол Жапония Үкіметінің ШОБ саласындағы жаһандық 

стратегиясын жүзеге асырады. Бұл құрылым бірқатар ірі жеке және мемлекеттік 

ұйымдармен, ғылыми-зерттеу орталықтарымен белсенді жұмыс істейді, 

олардың ішінде Жапонияда ШОК-тың инновациясы мен дамуы жөніндегі ұйым 

(SMRJ) маңызды рөл атқарады.  SMRJ құрамына төрт технологиялық парк, 

бизнес-инкубаторлар, тоғыз  технологияларды жетілдіру және шок басқару 

жөніндегі институттар. 

Жапония билігі үшін қолайлы жағдайлар жасауға ерекше назар аударады. 

Жапония J-Net21 жүйесін кеңінен қолданады, ол ШОБ-тің дамуы мен жай-

күйін үнемі қадағалап отырады. Жүйелі деректер негізінде мемлекеттің ықпал 

ету және реттеу шараларының барлық кешеніне зерттеулер жүргізіледі, 

тиімділігі талданады және бағаланады  [1]. 

Жапония Үкіметінде шағын бизнесті қолдау Жапонияның сыртқы сауда 

және өнеркәсіп министрлігінің құрылымына кіретін шағын бизнесті басқару 

арқылы қамтамасыз етіледі. Билік органдары орталықта және жергілікті 

жерлерде шағын және орта бизнестің жаңаларын құруға және жұмыс істеп 

тұрғандарын дамытуға жан-жақты жәрдемдесу кредиттер, кредиттер бойынша 

кепілдіктер беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлауға көмек көрсету және 

ШОК субъектілерінің шаруашылық қызметін жүргізу үшін қажетті ақпаратқа 

кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, жекелеген өңірлердің экономикасын дамыту және 

кәсіпорындар арасындағы өнеркәсіптік және технологиялық ынтымақтастыққа 

жәрдемдесу үшін Жапонияда Жаңа ШОБ құруға үнемі назар аударылады.  

Шағын және орта бизнесті қаржыландыру сонымен қатар қолайсыз 

экологиялық факторларға байланысты қаржылық қиындықтарға тап болған 

кәсіпорындарға қаржылық көмектің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар мемлекеттік биліктің бизнес-құрылымдармен екіжақты өзара іс-
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қимылын тұрақты дамыту байқалады. Шағын және орта кәсіпорындарды 

мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін бақылау мақсатында ақпараттық 

және коммуникациялық жүйелерді қолданудағы жапондық озық тәжірибе көп 

елдерге өте қажет болуы мүмкін [2]. 

Қытайдың шағын бизнесті қолдаудағы тәжірибесі де қызықты. Шағын 

және орта бизнесті белсенді қолдау және алға жылжыту-Қытайдың 

басымдықтарының бірі. Барлық шағын және орта кәсіпорындарды басқару 

жүйесінде Қытайда "ұжымдық басқару" бұрыннан қолданылып келеді, онда 

бірыңғай басқару орталығы іс жүзінде жоқ, бірақ салалық басқару органдары 

құрылған және Қытайдың шағын және орта кәсіпорындарының сыртқы 

нарықтарға шығу мүмкіндіктерін үйлестіретін арнайы орган — Қытайдағы 

шағын және орта кәсіпорындардың сыртқы ынтымақтастығы жөніндегі 

үйлестіру орталығы бар. 

Сонымен қатар, China SME Online қоғамдық ақпараттық қызметі жұмыс 

істейді (CMEO), ол өз қызметін ҚХР-ның барлық аймақтарында жүргізеді, күн 

сайын оған қызметтерге 200 000-нан астам клиент жүгінеді. CMEO ақпараттық 

желісі өз пайдаланушыларына қазіргі уақытта ең өзекті болып табылады. 

Мұнда: қолданыстағы ережелердегі ағымдағы өзгерістер мен үрдістер, жаңа 

реттеуші құжаттардың пайда болуы, шетелдік және жергілікті нарықтардағы 

жеткізілімдердің талап етілетін көлемі мен сұраныс туралы ақпарат. Желі 

шағын бизнес өнімдері нарығының жай-күйі, ШОБ сегменті шығаратын ең 

жоғары сапалы өнімдердің сипаттамалары туралы ең толық және қазіргі 

ақпаратты көрсетеді. 

CMEO шағын және орта бизнес кәсіпорындарындағы бос жұмыс орындары 

туралы хабарлайды. Әр түрлі аймақтарда және қалаларда желі ақпаратты 

жинайды және ұсынады , жұмыс берушілерге жұмыс іздеп жүрген адамдар 

туралы кәсіпкерлерге консультациялар жүргізеді,  техникалық және білім беру 

қызметтерінің кең тізімін ұсынады. 

ҚХР үкіметі барлық кәсіпорындарда техникалық инновациялар жүйесін 

дамытуды көтермелейді және қолдайды. Ғылым мен техниканың жетістіктерін 

өндіріске енгізуді ынталандыру және кәсіпорын қызметкерлерінің 

технологияны дамыту тетігін құру үшін мемлекет ғылым мен технологияны 

"жалпы үлес"ретінде қарау керек деп санайды. 

Қытайдың шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау жүйесін құрудағы және 

жетілдірудегі тәжірибесі Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау және реттеу жүйесін дамытуда пайдалы болатыны сөзсіз.  

Қазіргі уақытта АҚШ-та шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

АҚШ Президенті жанындағы шағын бизнес Әкімшілігінің (Small Business) 

тікелей қатысуымен жүзеге асырылады.  

АҚШ-та шағын бизнесті несиелеу екі көзден тұрады: шағын бизнес 

әкімшілігі және коммерциялық банктер. Несиелердің ең көп үлесін шағын 

бизнес әкімшілігі береді. Шағын бизнесті қолдау бойынша бірқатар шаралар 

қабылданды, салық және заңнамалық жеңілдіктерді қоса алғанда. Ұсынылған 

және жүзеге асырылған ең маңызды шаралар қатарына мыналар жатады [3]: 
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 инвестициялық салықты төмендету (компаниялар үшін 7% - ға қысқарту, 

жылдық сату көлемі 5 миллион доллардан аспайды. салық төлеу жылының 

алдындағы үш жыл ішінде);  

 капиталдың нарықтық құнын арттыруға салынатын салықтан босату (кем 

дегенде 5 жыл жұмыс істейтін компанияның капиталын сатуға салынатын 

салықты азайту 50% - ға, капиталы 50 млн.); 

 өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін медициналық сақтандыру (өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар мен олардың асырауындағы адамдар үшін сақтандыру 

жарнасын 25% - ға қысқарту); 

 "кәсіпкерлік аймақтарын" құру; 

 шағын кәсіпорындардың несие алу процедурасын жеңілдету;  

 құжаттарды ұсыну және ресімдеу.  

Көптеген елдер Жапония, АҚШ тәжірибесін сәтті қолданады. Әрине, бүкіл 

американдық жүйені толығымен көшіру мүмкін емес және бұл міндетті емес, 

бірақ кейбір аспектілерді ерекше назар аударып, қазақстандық тәжірибеге 

мүмкіндігінше енгізуге болады. 

Шетелдік инвестицияларды тарту, шетелдік менеджерлердің тәжірибесін 

пайдалану да аса маңызды. Қазіргі уақытта Қазақстанда шағын және орта 

бизнесті белсенді түрде дамыту қажет, бұл оның ЖІӨ-дегі үлесін едәуір 

арттырады. Әрине, шет елдердің тәжірибесі және оны пайдалану Қазақстан 

үшін үлкен маңызға ие, әсіресе шағын және орта бизнесті дамыту мен 

қолдаудың ұзақ мерзімді Стратегиясын жасауға қатысты. Бұл тәжірибені 

зерттеу және қолдану аймақтық деңгейлерде шағын және орта бизнесті қолдау 

мен реттеудің қазақстандық мемлекеттік жүйесінің құқықтық, 

ұйымдастырушылық және институционалдық дамуына айтарлықтай ықпал 

етеді. 
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 Международное управление человеческими ресурсами (IHRM) на 

протяжении многих лет считалось важной частью исследований в области 

управления, которая имеет решающее значение для организаций. В настоящее 

время фирмы принимают участие в процессе глобализации или 

интернационализации, который обязывает их быть конкурентоспособными на 

мировом рынке. Чтобы поддерживать конкурентоспособность, фирмы должны 

внедрять инновации и развивать большую способность к реагированию лучше, 

чем их конкуренты. В этом смысле надлежащее управление персоналом может 

наделить фирмы необходимыми способностями.[1] 

 Вопрос, который должны задать себе все менеджеры по персоналу, 

заключается в том, должна ли организация проводить аналогичную политику 

во всех странах, в которых она работает, или должна ли каждая дочерняя 

компания принимать свою собственную политику в области управления 

персоналом, адаптируя или, по крайней мере, изменяя общую политику 

материнской компании в соответствии с местными требованиями.  

Это очень распростроненный  вопрос, и многочисленные статьи, и 

исследования  помогли ответить на него. Дилемма для тех, кто отвечает за 

управление персоналом, часто сосредоточена на достижении баланса между 

международной последовательностью и местной автономией. В этом 

отношении фирмы, как правило, не стандартизируют всю систему управления 

персоналом, а сосредотачиваются на конкретных методах в индивидуальном 

порядке и пытаются адаптировать их к каждому контексту. 

Большинство исследований по УЧР было проведено в развитых странах, и все 

еще существует ограниченное количество исследований в этой области в 

контексте развивающихся стран. Будвар и Дебра провели специализированное 

исследование и обзор по УЧР в тридцати развивающихся странах, включая 

Китай, Южную Корею, Тайвань, Индию, Непал, Пакистан, Иран, Саудовскую 

Аравию, Алжир, Нигерию, Гану, Кению и Южную Африку; это исследование, 

однако, до сих пор оставалось одним из немногих всеобъемлющих 

исследований этого вопроса и, как обсуждалось, не имеет достаточного 

контекстуального и культурного понимания этих установок, особенно в случае 

Ирана. Анализ динамики управления в развивающихся странах показывает, что 

практика управления персоналом в развивающихся обществах имеет несколько 

общих характеристик. Что касается набора и продвижения по службе, в 

отличие от меритократии, определенным критериям, таким как раса, 

социальный класс, язык, система убеждений, этническая принадлежность, пол и 

лояльность к определенным партиям, часто уделяется больше внимания. 

Например, в Бангладеш и на Филиппинах, как говорят, в общественных 

организациях работают сотрудники, имеющие прочные семейные связи. 

Следовательно, родство является наиболее важным фактором найма и 

продвижения по службе. [2] 

Аналогичным образом, в Саудовской Аравии и Египте экспертная власть, 

как правило, является менее важным критерием отбора и продвижения 

сотрудников. Отсутствие четких критериев для назначения и продвижения по 
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службе в Саудовской Аравии приводит к некоторым серьезным проблемам. Как 

следствие, кумовство стало неотъемлемой частью практики управления 

персоналом в этой стране.Говорят, что эта проблема является дилеммой в 

Южной Африке, а также в Индии. В этих странах фаворитизм и назначение 

родственников на работу в некоторой степени стали обычным явлением . В 

Египте знания и компетентность действительно подразумевают ограниченный 

приоритет при назначении и отборе сотрудников.Таким образом, во многих 

организациях Омана отсутствуют описания должностных обязанностей и 

четкие пути продвижения по службе. Что касается вербовки, то родственные 

связи часто играют важную роль. В качестве другого примера, в Латинской 

Америке, несмотря на реформирование систем управления персоналом, лишь 

несколько стран, таких как Бразилия, Коста-Рика, Аргентина, Перу, Панама, 

Колумбия и Эквадор, придерживаются некоторых особенностей подбора 

персонала в отношении компетентности сотрудников, а остальные в основном 

зависят от других факторов например, семейные узы. [3] 

В подавляющем большинстве развивающихся стран на набор, 

вознаграждение и продвижение сотрудников в значительной степени влияют 

отношения с топ-менеджерами и лояльность к ним. Таким образом, 

настоятельно требуется разработка эффективных, основанных на заслугах и 

профессиональных систем управления персоналом. 
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Елдегі экономикалық реформалардың негізі міндеті – халықтың тұрмыс-

тіршілігін, әл-ауқатын жоғарылату. Ал, экономикалық дамудың негізі – жеке 

және шағын кәсіпкерлікті тиімді жоспарлы құрылымын қамтамасыз ететін 

өндіріс болып табылады. Бұл бізге кәсіпкерліктің әлеуметтік және 

экономикалық мәніне аса назар аудара отырып, нақты зерттеуді қажет етеді. [1] 

Кәсіпкерліктің бүгінгі таңдағы нысандарының бірі – кооперативтік нысан. 

Оның әрбір қатысушысының үлесі оған тиесілі акциялар санымен анықталады. 

Кәсіпкерліктің бұл түрінің артықшылығы – акционерлердің жауапкершілігінің 

шектеулілігі және капитал функциясының бөлінуі, яғни, капиталды меншіктен 
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бөлу, акцияларды шығару арқылы қосымша қаражат тарту мүмкіндігінің 

болуы. Негізінен мұндай бірлестіктер ауқымды қаражат пен материалдық 

ресурстарды, технологиялық күрделі материалдық-техникалық базаға тәуелді 

экономикалық қызмет салаларында көп кездеседі. Дамыған және дамып келе 

жатырған елдерде шағын және жеке кәсіпкерлік бірнеше негізгі жұмыстарды 

атқарады. Олар жаңа жұмыс орындарын қалыптастырып, экономикадағы 

қажетті құрылымдық өзгерістердің шығындарын теңестіріп отырады. [2] 

Қазіргі заманғы шаруашылық қалыптасу – бұл әлеуметтік еңбек 

бөлінісінің нақты нысандарына, өндірістік ресурстардың  толық немесе ішінара 

қосылуына негізделген белгілі бір экономикалық қатынастармен байланысты 

өндірістік және құрылымдық байланыстардың жиынтығы болып табылатын 

және жалпы экономикалық есеп қағидаттары негізінде бірлесіп жұмыс істейтін 

біртұтас өндірістік-экономикалық кешен және оған арналған және белгіленген 

басқару механизмі. Басқаша айтқанда, бұл өнім өндірісін тұрақтандыру және 

экономикалық нәтижеге қол жеткізу үшін нақты белгіленген қағидаттар мен 

экономикалық қатынастар негізінде бірлескен өндірістік, қызмет көрсету 

немесе басқа да қызметті жүзеге асыру үшін ерікті түрде біріктірілген нақты 

кәсіпорындардың анықталған орны. 

Ауыл шаруашылық кооперативі – әлемдегі ауыл шаруашылығында 

кәсіпкерлікті жүргізудің ең көп қолданылатын түрлерінің бірі. Шетелдік 

тәжірибе кооперативтердің ауыл шаруашылығындағы барлық негізгі салаларын 

қамтитындығын көрсетті. [3] 

«Ауыл шаруашылығы кооперациясы туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңының жобасында ауыл шаруашылық кооперативі – өзінің әлеуметтік-

экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында бірлескен, 

өндірістік немесе экономикалық қызметтің басқа да түрлері үшін жеке немесе 

заңды тұлғаларды ерікті түрде біріктіру арқылы мүшелік негізде құрылған 

кооперативтің ұйымдық-құқықтық нысанындығы заңды тұлға болып танылады. 

Ауыл шаруашылығы кооперативінің мақсаты – ауыл шаруашылығы өнімін 

өндіру, қайта өңдеу, сақтау және өткізу жөніндегі бірлескен қызмет атқарып, 

өндіріс құралдары мен материалдық-техникалық ресурстармен жабдықтауда, 

несиелеуге көмектеседі, сондай-ақ заңда тыйым салынбаған басқа да қызмет 

түрлерін жүзеге асыру болып табылады. [4] 

Ауыл шаруашылық экономикасында кооперация: 

- Экономикалық және әлеуметтік мәселелерді кешенді шешу 

формалары; 

- Ауыл тауар өндірушілерінің экономикалық мүдделерін оның өзін-өзі 

ұйымдастыруы мен бастамасы арқылы, яғни, өз қаражаты есебінен 

қорғау және жүзеге асыру жолы; 

- Пайдаланылмаған ресурстарды, әсіресе, бастапқы аумақтық-

шаруашылық бірліктерде жұмылдыру және шаруашылық 

айналымына қосу мүмкіндіктері; 

- Ауыл шаруашылығына қызмет көрсететін  инфрақұрылымды 

ұйымдастырудың тиімді нысаны, ауыл тауар өндірушілері 
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қызметінің әртүрлі аспектілерін біріктіретін, агроөнеркәсіптік 

процеске барлық қатысушылардың мүдделерін біріктіретін; 

- Адамдардың табысы мен әл-ауқатын саралауды, олардың қызметінің 

нәтижелерімен байланыстыру тәсілі, яғни, халықтың әлеуметтік 

жағдайын жақсартуға және күрт күшейген қарама-қайшылықты 

әлсіретуге көмектесетін әлеуметтік әділеттілік шараларын жүзеге 

асыру жұмыстарын атқарады. 

Ауыл шаруашылық кооперациясы агроөнеркәсіп кешенінің нарықтық 

қатынастарының субъектісі ретінде тауар өндірушілерінің мүдделеріне нұқсан 

келтірмей, ірі тауар өндірісінің артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік 

береді. Бұл шаруаны өндіріс иесі ретінде өзі өндірген өнімдер мен өндіріс 

құралдарының нақты иесі ретінде жандандыруға ықпал етеді.  

Кооперацияның басты мақсаты – оның құрамындағы қатысушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру. Мұнда пайда  кооперацияға қатысушылардың 

мүддеріне бағытталған, ал капитал өндірістің қызметтік факторына айналады.  

Ірі мамандандырылған ауылшаруашылық кәсіпорнын құру объективті 

түрде оның өнеркәсіптік кәсіпорындармен тығыз өндірістік байланыс орнату 

қажеттілігіне әкеледі. 

Кооперация ауылшаруашылық өнімдерін, еңбек ресурстарын жақсы 

пайдалануға және көлік шығындарын азайтуға ықпал етеді. Агроөнеркәсіптік 

кооперация тез бұзылатын өнімдерді, әсіресе, маусымдық уақыттарындағы кері 

әсерлерді барынша төмендетеді. Бұл – өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен 

біркелкі жүктеуді ұйымдастыруға, қаржылық және еңбек ресурстарымен 

маневр жасауға үлкен мүмкіндіктер туғызады. Агроөнеркәсіптік 

кәсіпорындарда өндіріс құралдары неғұрлым толық және біркелкі 

пайдаланылады, сол деңгейде тұрақты қаржылық жағдай қамтамасыз етіледі. 

Кооперация өркениетті әлемде ауылшаруашылық тауар өндірушілерін 

біріктірудің нысаны болып табылады. Бұл күш-жігер, қаражат пен мүдделерді 

біріктіру ғана емес, сонымен бірге бұрын фермаларда құрылған өндірістік 

инфрақұрылымды сақтау, жетілдіру және өндірістік қорларды пайдалану 

тиімділігін едәуір арттыру, ауылшаруашылық өндірісін тұрақтандыру. [5] 

Ауыл шаруашылығында ұжымдық-үлестік меншік негізінде өндірістік 

коопервтивтер құру ауыл қызметкерлерін нашар ынталандыратын акционерлік 

қоғамдарға қарағанда жақсырақ. Өйткені, акционерлік қоғамда капитал басты 

мәнге ие болса, кооперативтер үшін ол қосымша мәнге ие. Бұл олардың 

арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Яғни, кооперативтерде пайда еңбекке 

бөлінеді, ал жарналар мен акцияларға дивиденттер төлеу қосымша 

ынталандырушы мәнге ие. Акционерлік қоғамда қалдық пайданың барлығы 

акцияға дивиденттер түрінде бөлінеді. 

1 кесте 

Ауыл шаруашылығының экономикалық-әлеуметтік көрсеткіші (млрд. тг.) 

Көрсеткіш жылдары 2019 2020 

Жалпы өнім көлемі 275,2 324,7 
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Субсидиялау шығындарының жалпы сомасы 15,7 19,2 

Негізгі капиталға инвестиция көлемі 598,3 646,8 

Ауыл шаруашылық кооперативтер саны 180 178 

 

1 кестеде Ақтөбе облысындағы ауыл шаруашылығының экономикалық-

әлеуметтік көрсеткіштері көрсетілген. Кесте бойынша 2019 жылы ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 275,2 млрд. теңгені құраған, бұл 

2018-жылғы деңгейден 3,7%-ға жоғары. Субсидиялау шығындарының жалпы 

сомасы 2019 жылы 15,7 млрд. теңгені құрады. 2019 жылы негізгі капиталға 

инвестиция көлемі 598,3 млрд. теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда 

7,5%-ға өскен. Жалпы облыс бойынша 2019 жылы 851 адам жұмыс істейтін 180 

ауыл шаруашылығы кооперативі жұмыс істеді. [6] 

2020 жылы облыс экономикасына 646,8 млрд. Теңге инвестиция салынды, 

бұл 2019 жылғы көлемнен 48,5 млрд. теңгеге артық. Негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың нақты көлем индексі 106,6%-ды құрады. Ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 324,7 млрд. теңгені құрады, бұл 2019 

жылғы деңгейден 6,7%-ға жоғары. Жалпы облыс бойынша 2020 жылдың III 

тоқсанында 756 адам жұмыс істейтін 178 ауыл шаруашылығы кооперативі 

жұмыс істеді. [7] 

Кооперация – бұл мүдделер мен құралдарды біріктіру ғана емес. Бұл – 

бұрын фермаларда құрылған өндірістік инфрақұрылымды сақтаумен, өндірістік 

қорларды пайдалану тиімділігін арттырумен, ірі өндірістің артықшылығы 

туалы түсінікті қалыптастырумен байланысты. Кооперацияның дамуымен 

ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің өңдеуші кәсіпорындармен, сауда 

ұйымдарымен, тығыз байланысқан салалардың кәсіпорындарымен интеграция 

процесін жеделдетуге болады. 
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Альжанова М.Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мақалада біздің, Қазақстандағы цифрлық технологияларды әзірлеу және 

енгізу тәжірибесіне талдау жүргізілді. Республиканың экономиканы 

цифрландырудағы белсенді ұстанымы оның элементтерін ішінара енгізудің өзі 

өндіріс тиімділігін арттыруға, шығындарды азайтуға және сатудың өсуіне 

нақты әсер беретіндігімен түсіндіріледі. Ресейге салынып жатқан санкция 

әсерінің Қазақстанға әсері мен әлемдік өзгерістердің экономикаға тигізер 

факторы баяндалады. 

Қазақстанның АКТ саласы Қазақстан экономикасының дербес секторына 

айналды. Ол телекоммуникация, пошта қызметтері, ақпараттық технологиялар 

және телерадио сигналын тарату салаларынан тұрады. Бұл тәсіл байланыс 

технологияларының, телерадио хабарларын тарату мен ақпараттық 

технологиялардың өзара енуіне негізделген, ал айтылған деректер соңғы 

онжылдықтарда бүкіл әлемде байқалады [1]. 

ҚР Статистика агенттігі 2021 жылы Қазақстанда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп дайындады. 2021 

жылы 6-74 жас аралығындағы интернет пайдаланушылар саны (мобильді 

интернет пайдаланушыларын есепке алғанда) жалпы халық санының 63,3% — 

ын, ал компьютер пайдаланушылар саны - 63,2% - ды құрады.  

АКТ деңгейін бағалаудың бірқатар халықаралық рейтингтері бар, олардың 

арасында Халықаралық Электр байланысы одағы (ХЭО), БҰҰ 

мамандандырылған бөлімшесі бар. АКТ даму индексі бес жылдық кезең ішінде 

154 елдегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытудағы 

жетістіктерді салыстырады. Индекс 11 көрсеткішті жаһандық, өңірлік және 

https://revkom-aktobe.gov.kz/kz/komissiyany-yzmety/zhergilikti-byudzhetterdi-oryndau-turaly-zhyldy-esepter/360-a-t-be-oblysy-bojynsha-tekseru-komissiyasy-a-t-be-oblysyny-2019-zhyl-y-oblysty-byudzhetini-oryndaluy-turaly-a-t-be-oblysy-bojynsha-tekseru-komissiyasyny-esebi.html
https://revkom-aktobe.gov.kz/kz/komissiyany-yzmety/zhergilikti-byudzhetterdi-oryndau-turaly-zhyldy-esepter/360-a-t-be-oblysy-bojynsha-tekseru-komissiyasy-a-t-be-oblysyny-2019-zhyl-y-oblysty-byudzhetini-oryndaluy-turaly-a-t-be-oblysy-bojynsha-tekseru-komissiyasyny-esebi.html
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ұлттық деңгейлерде салыстырмалы талдау жүргізу құралы ретінде пайдалануға 

болатын бірыңғай өлшемге жинақтайды. Халықаралық Электр байланысы 

одағының соңғы жылдардағы рейтингіне сәйкес Қазақстан Орталық Азия 

елдері арасында Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан сияқты 

елдерден озып, 69-шы орында тұр. Ақпараттық технологиялар бойынша 

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебінде АКТ даму деңгейі бойынша 

әлемнің дамыған және дамушы 127 елінің рейтингі ұсынылған [2]. 

Мемлекетімізде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды дамыту 

бағытында бірқатар айтулы жұмыстар жүргізілді. Мемлекет көлемінде арнайы 

жобалар, бағдарламалар қабылданып, халыққа үндеу тасталды. Осылардың 

ішіндегі бірі де бірегейі -  "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы. 

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы – замануи 

технологияларды пайдалану арқылы елдің әрбір тұрғынының өмір сүру 

деңгейін арттыруға бағытталған маңызды кешенді бағдарлама. Бағдарламаның 

негізгі мақсаты Қазақстанның экономикасының дамуын жеделдетіп,  халықтың 

өмір сүру сапасын жақсарту, сондай – ақ экономиканың қағидатты жаңа 

траекториясы - болашақтың цифрлық экономикасына көшуі үшін жағдай жасау 

болды. 

Негізгі мақсат екі бағыт бойынша жүреді: қолданыстағы экономиканы 

цифрландыру, яғни сектордағы нақты жобалардан тұратын прагматикалық 

стартты қамтамасыз ету, экономиканың қолданыстағы салаларын, мемлекеттік 

құрылымдарды цифрландыру және технологиялық қайта жарақтандыру 

жөніндегі жобаларды іске қосу және цифрлық инфрақұрылымды дамыту. 

Екінші бағыт – болашақтың цифрлық индустриясын құру. Сонымен қатар, 

тұрақтылықты қамтамасыз ету, адами капиталдың даму деңгейін арттыру, 

инновациялық даму институттарын құру және тұтастай алғанда цифрлық 

экожүйені прогрессивті дамыту есебінен елдің цифрлық трансформациясын 

іске қосу. 

Бұл тұжырымдаманың негізінде бес негізгі бағыт бар. Атап айтқанда 

экономика салаларын цифрландыру – еңбек өнімділігін арттыратын және 

капиталдандырудың өсуін қамтамасыз ететін технологиялар мен 

мүмкіндіктерді пайдалана отырып, экономиканың дәстүрлі салаларын қайта 

құру; электрондық қызметтерді дамыту; цифрлық мемлекетке көшу - 

мемлекеттің функцияларын оның қажеттіліктерін алдын ала болжай отырып, 

қайта құру бағыты; цифрлық Жібек жолын іске асыру – яғни, деректерді беру, 

сақтау және өңдеудің жоғары жылдамдығын жасау және сақтау 

инфрақұрылымын дамыту; адами капиталды дамыту – жаңа болмысқа - білім 

экономикасына көшуді қамтамасыз ету үшін креативті қоғам деп аталатын 

қоғамды құруды қамтитын қайта құру жұмыстары.  

Қазақстанда цифрлық қызметтен түсетін табыстар мемлекеттің 

стратегиялық жоспарларына сәйкес қаралған. Алдымен, мемлекеттік 

басқарудың тиімділігін арттыру, жұмыспен қамтылу деңгейі, білім беру және  

денсаулық саласының қызмет сапасын арттыру, қаржы тартуды жақсарту, 
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еңбек өнімділігін арттыру және жалпы ішкі өнім құрылымында шағын және 

орта кәсіпорын үлесін арттыру сияқты өзекті мәселелер туралы болып отыр [3]. 

"Цифрлық Қазақстан" МК іске асыру нәтижесінде интернет желісін 

пайдаланушылардың үлесі 2021 жылы – 81%; халықтың цифрлық сауаттылық 

деңгейі 2021 жылы – 81,5%; АКТ – да еңбек өнімділігінің өсуі 2021 жылы – 

5,9%; АКТ саласында жұмыспен қамтылған халықтың саны 2021 жылы - 110 

адам; мемлекеттік қызметтердің жалпы көлемінен электрондық түрде алынған 

мемлекеттік қызметтердің үлесі - 80%. 

Қазақстанда цифрландыру мәселесіне көп көңіл бөлу керек, себебі 

болашақта шикізат та азаюы қауіпі бар. 

Мемлекет басшысының пікірінше, "мұнай молшылығы" дәуірі аяқталуға 

жақын. Республиканың даму қарқынын одан әрі сақтау және арттыру жаңа 

сапалы тәсілдерді талап етеді. Жолдаудың негізі цифрлық экономика 

болғандықтан, "Ақылды технологиялар" мен зияткерлік жүйелерді барлық 

салаларға автоматтандыру және енгізу мәселелеріне ерекше назар аударылған. 

Қазақстанда цифрлық технологиялар ұлттық экономиканы әртараптандырудың 

негізгі жолы ретінде қарастырылатындықтан, цифрландыруды жеделдетіп 

енгізу үшін кейіннен "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы 

қабылданды. Бағдарламаны іске асыру 2018-2022 жылдар кезеңіне 

жоспарланған, алайда нәтиже бірінші жылы-ақ өз жемісін көрсетті.  

Осы ретте АКТ саласын дамытпасақ Еуропа мен АҚШ-тың Ресей 

Федерациясына салып жатқан шектеулері мен өндірістік қарым-қатынасты 

бұзуы әлемдік экономикаға кері әсерін бермей қоймады. Қазақстанда да сол 

қатардың тізіміне енді. Қанша жерден шикізатқа бай болғанымызбен оны 

өндіріп, қолданысқа жарамды өнім алу үшін бізге Ресейдің үлесі көп болғаны 

мойындатарлық факт. Сарапшылар дәл қазір Қазақстанның қолынан ештеңе   

келмейтінін, қаржы нарығын өзіміз ғана реттей алмайтынымызды ашып айтып 

жатыр. Украинадағы, Еуропадағы және АҚШ-тағы ахуалдың беталысына қарай 

реттелмек. Төл ақшамыздың рубльге, Ресейдің экономикалық жүйесіне 

қаншалықты тәуелді екені 2014 жылғы дағдарыста анық байқалып сол жағдай 

2022 жылы тағы қайталанып отыр. Біз сырттан импорттайтын тауарымыздың 

үштен бірін Ресейден аламыз. Экспорттайтын тауарларымыз да, мұнай құбыры, 

газ құбыры, темір жол қатынасы да Ресей арқылы өтеді. Біз сырттан 

импорттайтын тауарымыздың үштен бірін Ресейден аламыз. Экспорттайтын 

тауарларымыз да, мұнай құбыры, газ құбыры, темір жол қатынасы да Ресей 

арқылы өтеді. Қысқасы, жағдай бақылаудан шығып бара жатыр. Ендігі үміт – 

Үкіметтің қандай шешімдер қабылдайтынында. 

Ресейге салынатын қысымның толық пакеті әлі нақтыланған жоқ.  

Ресей президентінің шешімі НАТО елдері мен олардың серіктестерінің 

теріс реакциясын тудырды. Батыста бұл шешім халықаралық құқықты, сондай-

ақ     Украинаның егемендігі мен аумақтық тұтастығын бұзу ретінде бағаланды. 

АҚШ пен Ұлыбритания Ресейге қарсы санкциялар енгізу ниетін жариялады, 

жаңа шектеулер мәселесін Еуропалық одақ, Канада және Жапония да зерттеп 

жатыр. Тіпті ЕАЭО-дағы әріптес ел – Армения да Ресей мойындаған жаңа 
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елдерді мойындамайтынын айтты. Ресейге бағытталған санкциялардың толық 

пакеті қашан әзір болатынын біз түгіл, Батыс елдерінің өзі әзірше білмейді. 

Себебі Ресей экономикасы санкция салып отырған елдердің экономикасымен 

интеграцияланып кеткен. 

«Центр Кредит» банк басқарма төрағасы Ғалым Құсайынов Батыс 

елдерінің Ресейге қарсы санкцияларының толық пакетін күту қажет екенін, 

содан кейін мұның Қазақстанға қалай әсер ететіні белгілі болатынын атап өтті. 

Оның айтуына қарағанда, Батыс елдерінің Ресейге бағытталған қысымы қаржы 

секторына бағытталса, валюталық аударымдарды, инвестиция ағымын шектесе, 

рубльдің құнсыздануына жол ашады. Ресейге салынған санкция сыртқы 

саудамызға кері әсері ететіні белгілі. Қазір сарапшылар арасында алдағы 

жағдай Қазақстанның ұстанатын бағытына тікелей тәуелді деген пікір бар [3]. 

«Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді даму стратегиясында негізгі 

басымдықтардың бірі болашақта әлемнің дамыған елдерінің осындай 

инфрақұрылымдарымен бәсекеге қабілетті дербес тәуелсіз және тиімді 

телекоммуникациялық қызметтер жүйесін құру болып белгіленгенін атап өттік. 

Осы басымдықты іске асыру мақсатында перспективаға арналған негізгі 

міндеттер айқындалды. Олардың бірі жаңа технологияларды енгізу және 

байланыс нарығын ырықтандыру негізінде саланы дамытуды қамтамасыз ету 

болды. Осылайша, телекоммуникациялық қызметтер нарығында нақты 

бәсекелестік ортаны дамыту үшін заң жүзінде жағдайлар жасалды. Мемлекет 

экономиканың жұмыс істеуі мен оны басқарудың тиімді тетігі ретінде АКТ 

саласын дамыту процестеріне белсенді қатысуды жалғастыруда [4]. 

Бұл тұрғыда "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды дамыту драйвері ретінде қызмет етіп, 

еліміздің жарқын болашағы мен кемел келешегі үшін жоспарлы түрде іске 

асуда. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Сегодня многие страны пережили и переживают период экономического 

спада из-за коронакризиса. Причиной спада мировой торговли является 

карантин, объявленный практически во всех странах мира из-за эпидемии 

коронавируса.  

Пандемия COVID-19 – нынешняя эпидемия, вызванная распространением 

коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости микробом в первый раз 

была закреплена в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года 

Глобальная организация здравоохранения огласила данную вспышку 

чрезвычайной историей в области социального здравоохранения, которая имеет 

интернациональное значение, а 11 марта – пандемией. По состоянию на 14 

ноября 2021 года записано свыше 253 млн случаев болезни по всему миру, 

доказано больше 5,0 млн смертельных исходов болезни. Это говорит о том, что 

пандемия стала одной из самых смертоносных в истории.  

По данным World Investment Report в мире ожидалось резкое снижение 

объема иностранных инвестиций 2020 по 2021 год на 40-45%. Следует также 

отметить, что российский рубль находится под влиянием геополитических 

рисков. Возросла угроза новых санкций, что привело к росту волатильности 

рубля. Новый пакет санкций США и Европы, который затронет 

государственный долг и валютные операции крупнейших российских 

экспортеров, может иметь негативные последствия не только для России, но и 

для Казахстана как важного стратегического партнера. Международное 

рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило независимый кредитный 

рейтинг нашей страны. Казахстан глубоко интегрирован с мировыми 

финансовыми рынками, но в то же время наша страна имеет свои внутренние 

особенности.  

Негативные последствия потока COVID-19 связаны с зарубежными 

поставками, является основной причиной ухудшения и роста цен. Торговые 

войны, санкции, политические разногласия и риски в мировой экономике 

приводят к оттоку капитала из Казахстана. После первого смягчения карантина 

в мае восстановление экономики было относительно быстрым, и все 

экономические показатели улучшились. В начале 3 квартала 2020 года вторая 

волна коронавируса помешала восстановлению, но влияние ограничений 

пришлось в основном на сферу услуг.  

Доход Казахстана от нефти в 2020 году снизился на 46% из-за 8-месячной 

пандемии в 2019 г. В абсолютном денежном выражении по сравнению с тем же 

периодом это 1,6 трлн. тенге. Таким образом, чистая прибыль КазМунайГаз в 

2020 г. снизился почти на 97%. Учитывая структуру нашей экономики, цены на 

нефть рассматриваются как один из основных факторов, определяющих 

текущую и перспективную динамику экономической активности и инфляции. 

Ситуация на мировом рынке нефти значительно улучшилась, но 

неопределенность сохраняется. Наблюдается снижение мировой добычи нефти, 

что объясняется действиями ОПЕК, США и Канады. После карантина динамика 
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мирового потребления нефти значительно улучшилась, учитывая открытие 

экономик. Негативными факторами для нефти осталась угроза второй волны 

коронавируса. Это могло привести к медленному восстановлению мирового 

спроса, в том числе в нашей стране, и появлению излишков нефти на рынке. Об 

этом свидетельствует состояние рынка труда в США, где, несмотря на 

восстановление, уровень безработицы по-прежнему остается высоким на 

уровне 8,4% (август 2020 г.). Спрос со стороны Китая мог снизиться. Были 

также опасения, что Ирак увеличит добычу нефти. Преференциальная ценовая 

политика Саудовской Аравии окажет дополнительное давление на цены на 

нефть. Например, Saudi Aramco снизила цены на нефть на октябрь 2020 года 

для потребителей в Азии и США.  

В целом наибольшую долю совокупного спроса составляет жилищный 

сектор. В Казахстане она составляет около 50%. Например, доля 

потребительских расходов в ВВП США составляет около 70%. По мере роста 

уровня цен реальное богатство населения уменьшается, что приводит к 

сокращению потребительских расходов. Таким образом, совокупный спрос 

снижается, как и уровень выпуска. В случае пандемии коронавируса 

совокупный спрос значительно снизился, что негативно сказывается на 

экономическом развитии Казахстана. Во времена реального и финансового 

кризиса государственная поддержка и управление играют ключевую роль. 

Снижение процентных ставок является возможным ответом мировых 

центральных банков. Макроэкономические диспропорции являются одной из 

основных причин европейского кризиса. Кризис усугубил эти диспропорции, и 

некоторые страны еврозоны – Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Кипр 

– были вынуждены обращаться за экономической или финансовой помощью 

(Leonida, Martins, 2019). С помощью статистических методов был проведен 

экономический анализ программ государственной помощи в ЕС. 

В АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и 

общественной обороны населения РК провели межстрановое изучение о 

воздействии карантина на рождаемость. Анализ государственных 

статистических данных показал, собственно, что в большинстве рассмотренных 

стран карантин отрицательно воздействовал на рождаемость. В ходе изучения 

специалисты сравнивали фактические данные о рождаемости по различным 

государствам за этап с ноября 2020 года по конечный этап 2021 года.  

Так, например, в Португалии, рождаемость сформировалась ниже изменения 

курса на 9%, в Румынии 12% и Чили 19%. В США и Швейцарии понижение 

равняется 4-5%. В Бельгии, Италии, Словении, Испании, Англии, Японии, 

Сингапуре, Франции рождаемость снизилась на 1,3-2,5% (по сопоставлению с 

трендом).  

В Казахстане же, резкий подъем рождаемости имеется уже с III квартала 

2020 года – количество родившихся равняется 116,7 тыс., собственно, что на 

8,4% более чем в III квартале 2019 года. В I-II кварталах 2021 года прирост 

составил 8,4(296,5 тыс. чел.) и 10,7% к подходящим кварталам 2020 года. 

Малыши, родившиеся в III квартале 2020 года, были зачаты в IV квартале 2019 
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года, когда о новеньком заразительном коронавирусе не было информировано в 

том числе и общественность Уханя. Больше возможной предпосылкой подъема 

показателя рождаемости в Казахстане в 2020 году считают, вступление с 1 

января 2020 года свежего каждомесячного пособия для семей, имеющих 4 и 

больше вместе живущих не достигших совершеннолетия детей или же 

учащихся очной формы обучения в возрасте до 23 лет, за пределами 

зависимости от дохода. При этом о внедрении пособия было оглашено уже в 

октябре-декабре 2019 года. Также, дело, может быть, в поздней регистрации 

прецедентов рождения в информационных системах муниципальных органов.  

Дмитрий Шумеков, директор департамента прогнозирования АО "Центра 

развития трудовых ресурсов", поведал, что, не обращая внимания на пандемию, 

2020 год оказался рекордным по численности новорожденных, которое 

равняется 425,6 тыс. человек. Роль в смертности казахстанцев поиграли 

заболевания системы кровообращения (составляет 23%). На 43% выросла 

смертность от заболеваний органов дыхания.  

В целом, на мой взгляд, процесс выхода из кризиса в основном 

характеризуется успешной борьбой с коронавирусом и восстановлением 

деловой активности. Что касается совокупного спроса, то в нашей стране 

сокращаются все его составляющие, кроме государственных расходов. 

Реальные денежные доходы и инвестиции в основной капитал снизятся. Это 

может негативно сказаться на благосостоянии граждан и уровне жизни 

домохозяйств в целом. В Казахстане может быть очень сложно восстановить 

внутренний спрос. Постпандемический экономический рост сопровождается 

относительно умеренной инфляцией. Некоторое замедление инфляции может 

быть связано со снижением реальных доходов населения, некоторой 

безработицей и снижением потребительского спроса. Мировая экономика 

восстановится как минимум через 15-20 месяцев 
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ҚАЗАҚСТАНДА ТКШ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Жекешева А.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе,Қазақстан 

 

 Қазақстанның тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы (ТКШ) - бұл 

халықты, кәсіпорындар мен ұйымдарды қажетті тұрғын үй-коммуналдық 

қызметтермен қамтамасыз ететін, ел экономикасының дамуына елеулі әсер 

ететін және бүгінде ұлттық экономиканың аз реформаланған салаларының бірі 

болып табылатын әлеуметтік сала маңызды. Қазақстанның Тәуелсіздік 

жылдарында ТКШ-да көптеген проблемалар жинақталды, олар дереу шешуді 

қажет етеді. Егер оларды шешу үшін уақтылы шаралар қолданылмаса, тұрғын 

үй қоры мен кәсіпорындардың негізгі қорлары жай-күйінің ықтимал 

нашарлауы, энергия көздері шығыстарының және инженерлік жүйелердегі 

авариялық жай-күйлер санының ұлғаюы, күрделі және ағымдағы жөндеу 

көлемдерінің елеулі өсуі, сондай - ақ осының салдарынан-қызметтердің өзіндік 

құнының артуы, кәсіпорындар кірістілігінің кейіннен төмендеуі, халыққа 

тұрғын үй-коммуналдық қызмет көрсету сапасының төмендеуі, тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық қызметінің мемлекеттік және жергілікті 

бюджеттерден шығыстар. Жоғарыда аталғандар қазіргі даму кезеңінде 

Қазақстанның ТКШ кәсіпорындарының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

проблемаларының өзектілігін негіздейді. 

 Тұрғын үй шаруашылығындағы негізгі проблемалық мәселе 

қолданыстағы қызмет көрсету жүйесінің тиімсіздігі болып табылады, мұнда 

тұрғын үй пайдалану ұйымы бір мезгілде тұрғын үйлерге қызмет көрсету және 

оларды күтіп-ұстау жөніндегі қызметтердің тапсырыс берушісі және 

орындаушысы рөлін атқарады. Мұндай жүйе тұрғындардың тұрғын үй 

қызметтерінің толықтығы мен сапасына қатысты талаптарын қамтамасыз ете 

алмайды. Жыл сайын сала кәсіпорындарының тұрғын үй-коммуналдық 

қызметтерін ұсыну сапасына қатысты азаматтардың өтініштерінің саны артып 

келеді. Атап айтқанда, тұтынушылар үйлердің және үй маңындағы 

аумақтардың тиісті деңгейде ұсталмауына, қатты тұрмыстық қалдықтардың 

уақтылы шығарылмауына, инженерлік желілердің бұзылуы салдарынан сумен 

жабдықтаудың және жылумен жабдықтаудың болмауына, жылыту маусымы 

кезеңінде ыстық сумен жабдықтаудың болмауына, тротуарлар, көше-жол 

желілері жабынының нашар жағдайына шағымданады, бұл елді мекендердің 

тұрғындары үшін қолайсыздықтар мен автокөліктің бұзылуына әкеп соғады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19#:~:text=Пандеми́я%20COVID-19%20—%20текущая%20пандемия%2C,а%2011%20марта%20—%20пандемией
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19#:~:text=Пандеми́я%20COVID-19%20—%20текущая%20пандемия%2C,а%2011%20марта%20—%20пандемией
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19#:~:text=Пандеми́я%20COVID-19%20—%20текущая%20пандемия%2C,а%2011%20марта%20—%20пандемией
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Көрсетілген қызметтер үшін уақтылы ақы төлемеу, жөндеу жұмыстарының 

толық көлемде орындалмауы, халықтан келіп түскен өтініштер мен шағымдар 

санының артуы ТКШ-ны түбегейлі реформалау қажеттігін айғақтайды.  

ТКШ дамуының қазіргі кезеңінде тиімділігі төмен басқару жүйесі және 

кәсіпорындардың жеткілікті тұрақты емес қаржылық жағдайы, жоғары қолдану 

шығындары және оны азайтуға экономикалық талпындыру болмауы есептеледі. 

Желілер мен құрылыстар едәуір тозған, бұл инженерлік коммуникациялар 

жұмысындағы авариялар мен іркілістердің ұлғаюына, материалдық-техникалық 

ресурстардың жаппай көп қолданылуына, энергия мен судың артық 

шығындарына алып келеді. Жүйелердің желілері мен құрылыстарының  

коммуналдық қызметтерді ұсынудың орнықты және тиісті сапасының 

талаптарына сәйкес келмейді. ТКШ тек ірі бизнес үшін ғана емес, шағын және 

орта бизнес үшін де тартымсыз болып қала береді. Жалпы құралдың көп тозуы, 

қатаң ретелген тарифтер кезінде өзін-өзі ақтаудың ұзақ мерзімдері, ұзақ 

мерзімді инвестициялау үшін заңнамалық негіздердің болмауы және  басқа да 

фактор жеке капиталды экономикаға осы саладағы қызметті өркендетуге 

ынталандырмайды.  

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық саласын 1993 жылға дейін 

мемлекет субсидиялар беру арқылы қаржыландырды, бұл коммуналдық желі 

мен объектінің жоғары дәрежеде тозуына әкелді. 1996 жылы ТКШ-да жүйелі 

реформалар басталды, олар ТКШ-ға дотациялау қағидатынан келіспеді және 

тұрғын үй қатынастарының жоғарғы жаңа деңгейге ұмтылуға мүмкіндік берді. 

ТКШ-ны оны дамытуы мен жағыртуы ел дамуында осы кезеңі де өзекті 

мәселесі болып табылады. 

 ТКШ байланысты екі маңызды элементтен құралады:  

- су, газ, жылу, электр жабдықтау және су бұру, жалпы пайдаланымдағы 

объектілерді және ел аумақтарын, сондай-ақ арнайы мақсаттағы объектілер мен 

аумақты абаттандыруды және күтіп-ұстауды қамтамасыз ететін жүйелерді 

қамтитын коммуналдық сектор; 

 - көппәтерлі тұрғын үйлер мен елді мекендерді қамтитын тұрғын үй 

секторы жеке тұрғын үй құрылыстары және коммуналдық қызметтің негізгі 

тұтынушысы болып табылады.  

ТКШ-ны дамыту бойынша шаралар қабылдау оның жұмыс істеу 

жүйесінарттыруға, белгіленген коммуналдық қызметтің сапасын жоғарлатуға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

саласына инвестициялар беру тетігін іске асыруға мүмкіндік береді.   

 

Әдебиеттер: 

1. Басин Ю.Г.«Вопросы советского жилищного права / Басин Ю.Г. ; М-во 

высш. и сред. спец. образования Казах. ССР,». Издано: (1963). 

2. https://www.inform.kz/ru/razvitie-zhkh-kak-v-kazahstane-reshaetsya-

problema-iznosa-setey_a3531372 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 6 сентября 1993 г. N 1344 "О 

новой жилищной политике". 

https://www.inform.kz/ru/razvitie-zhkh-kak-v-kazahstane-reshaetsya-problema-iznosa-setey_a3531372
https://www.inform.kz/ru/razvitie-zhkh-kak-v-kazahstane-reshaetsya-problema-iznosa-setey_a3531372
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4. Арьков С. В. Проблемы управления жилым хозяйством; факторы, 

влияющие на эффективность управления жилищным фондом и 

методические подходы к его управлению // Экономика стр-тва. - 2016. - 

№ 6. - С. 72-77. 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ 

 

Еменбаева С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ. 

                             

Қазіргі жағдайда қаржы нарығы бәсекелестік жағдайында,сондықтан 

оның жұмыс істеуі мен дамуы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

қызметінің басым бағыты болып табылады. Бүгінгі таңда кез-келген 

коммерциялық банк тап болатын негізгі проблемалардың бірі-ресурстарды 

қалыптастыру.Азаматтардың қолындағы жинақ көлемі,салымшыларға 

қызметтердің үлкен кешенін ұсынатын банктер орнына қосымша ресурстар 

алады.Бұл қызметтерді жүзеге асыру үшін банктер депозиттік шоттардың 

нысандарын белгілеудің жаңа тәсілдерін әзірлеу қажет деп 

болжайды.Экономикалық фактор ретінде қарастырылатын ресурстық база 

банктің өтімділігі мен төлем қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін.Ресурстарды 

қалыптастыру-банктің активтері мен пассивтерін тиімді басқарудың бір 

бөлігі.Оның негізгі құралдары болып баға белгілеу модельдері және 

депозитттік ставкалардың түрлері болып табылады.Пассивтерді икемді басқару 

мөлшерленген депозиттік саясатты іске асыруды көздейді. 

Зерттеу мақсаты 

Дәл қазіргі таңдағы мәселенің бірі-бұл Ресей мен Украина елдерінің 

арасындағы қақтығыс.Бұл қақтығыстың салдары біздің елімізге де орасан зор 

әсер етті.Соның ішінде коммерциялық банктердің депозит мөлшерлемесінде 

ауытқушылықтар байқалды.Зерттеудің мақсаты коммерциялық банктердегі 

депозит мөлшерлемесінің өзгерісін анықтау  

Негізгі әдістердің сипаттамасы 

Қазіргі әлемде коммерциялық банктер капиталды жұмылдыру мен қайта 

бөлуде жетекші рөл атқарады,уақытша бос ақша қаражаттарын жинақтау және 

оларды орналастыру.Жекелеген банктердің капиталдық базасының 

жеткіліксіздігі, банк секторының әлсіздігі жалпы халықтың жинақтарының 

құрылымына кері әсер етеді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дағдарысқа қарсы шараларының теріс 

сценарийі мен жоспарлары шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі геосаяси жағдайдың айтарлықтай нашарлауы кезінде сыртқы сектор 

тарапынан тәуекелдердің іске асырылуына байланысты қарастырылған баға 

тұрақтылығын қолдау қажеттігіне негізделген базалық мөлшерлеме деңгейі 

жөнінде кезектен тыс шешім қабылдады.2022 жылдың 9 наурызынан бастап 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты жөніндегі 

комитеті базалық мөлшерлемені +/– 1,00 п.т. пайыздық дәлізімен жылдық 
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13,50% деңгейінде белгіледі. Тиісінше өтімділікті ұсыну жөніндегі тұрақты 

қолжетімді операциялар бойынша мөлшерлеме 14,50%, ал өтімділікті алу 

жөніндегі тұрақты қолжетімді операциялар бойынша мөлшерлеме 12,50% 

болады.Мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру туралы шешім оның ағымдағы 

деңгейі Ұлттық Банктің геосаяси тәуекелдерді және инфляциялық процестердің 

жеделдеу тәуекелін арттыруға ықпал ететініне орай негізделді. Бұл ретте 

сыртқы және ішкі макроэкономикалық ахуал бұдан былай да нашарлаған 

жағдайда монетарлық талаптарды одан әрі күшейту үшін кеңістік қалады. 

Экономиканың өсу қарқынына шикізат тауарларына жоғары бағалар, 

бюджет шығыстарының әлеуетті өсуі, сондай-ақ эпидемиологиялық жағдайдың 

жақсаруы ықпал етеді.Базалық мөлшерлеме бойынша бұдан былайғы шешімдер 

инфляция серпініне және инфляциялық күтулерге, геосаяси жағдайдың 

дамуына және оған қаржы нарықтарының ықпал етуіне байланысты болады. 

Ұлттық Банк инфляцияны нысаналы мәндерге қайтару үшін барлық қажетті 

шараларды қабылдауды жалғастырады.Қазақстанның депозиттерге кепілдік 

беру қоры (ҚДКҚ) жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттерінің 

жекелеген түрлері бойынша ең жоғары сыйақы мөлшерлемесін көтеру туралы 

шешім қабылдады.2022 жылдың 11 қаңтарынан бастап стандартты өтеу мерзімі 

3 және 6 ай жинақ салымдары бойынша ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі 2%-ға 

, ал 12 ай стандартты өтеу мерзімі бар жинақ салымдары бойынша 1%-ға 

ұлғайтылды. (1-кесте) 

Депозит санаты Толықтырылмайтын 

депозиттер бойынша,% 

Толықтырылатын 

депозиттер бойынша, % 

Қаңтар (11.01.2022 

бастап) 

Қаңтар (11.01.2022 

бастап) 

Шұғыл емес депозиттер 9,5 9,5 

 

Шұғыл депозиттер 

 

3 ай 10,3 9,8 

6 ай 10,3 9,8 

12 ай 10,7 10,4 

24 ай 9,4 9,2 

Жинақ депозиттер 

 

  

3 ай 13,3▲ 12,8▲ 

6 ай 13,3▲ 12,8▲ 

12 ай 14,9▲ 13,7▲ 

24 ай 12,2 11,4 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (ҚДКҚ) жеке тұлғалардың 

ұлттық валютадағы депозиттерінің жекелеген түрлері бойынша ең жоғары 

сыйақы мөлшерлемесін көтеруі бойынша наурыз-сәуір айына арналған 

көрсеткіші (2-кесте) 
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Қазақстан Үкіметі мен Ұлттық банк теңгелік депозиттерді қорғау 

бағдарламасы аясында қазақстандықтардың депозиттер бойынша шығынын 

өтейді.«Қаржы нарығындағы геосаяси тәуекелдердің және 

құбылмалылықтың артуы аясында қаржы нарығының тұрақтылығын 

қамтамасыз ету және теңгедегі депозиттердің тартымдылығын сақтау 

мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан 

Республикасының Үкіметімен бірлесіп, Қазақстан теңгелік депозиттерді 

қорғау бағдарламасын жүзеге асырады, онда бюджет қаражаты есебінен 

жеке тұлғалардың депозиттері бойынша өтемақы (сыйлықақы) есептеуді 

көздейтін болады. 

 

 

13.96%

13.20%

13.81%

13.89%

TM Eurasian Bank

Nur Bank

Halyk Bank

Home Credit Bank

Рейтинг (пайыздық ставка)

Депозит санаты Толықтырылмайтын 

депозиттер бойынша,% 

Толықтырылатын 

депозиттер бойынша, % 

наурыз сәуір наурыз сәуір 

Шұғыл емес депозиттер 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

Шұғыл депозиттер 

 

3 ай 13,5 13,5 13,0 13,0 

6 ай 13,5 13,5 13,0 13,0 

12 ай 13,5 13,5 13,0 13,0 

24 ай 9,4 9,4 9,2 9,2 

Жинақ депозиттер 

 

  

3 ай 14,0 14,0 13,5 13,5 

6 ай 14,0 14,0 13,5 13,5 

12 ай 14,9 14,9 13,7 13,7 

24 ай 12,2 12,2 11,4 11,4 
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Қазақстан банктеріндегі жеке тұлғалар үшін ең тиімді және ең жақсы банктік 

мерзімді депозиттердің рейтингі (диаграмма-1) 

 

             Проблема         Шешу жолдары 

 

Коммерциялық банктердегі 

ресурстық ортаны шектеу 

 

 

Жаңа клиенттерді тарту: банктік 

ортаны,жинақ нарығын,банктің 

орны мен рөлін талдау,белсенді 

депозиттік саясат жүргізу 

 

 

Банк секторындағы бәсекелестік  

 

 

Салымдардың тартымдылығын 

арттыру,жаңа технологияларды 

қолдану,қызмет көрсету сапасын 

арттыру,банк имиджін 

нығайту,сауатты жарнама 

саясаты,банк клиенттерін қорғау 

 

Коммерциялық банктің депозиттік саясатын жетілдірудің негізгі проблемалары 

мен бағыттары (3-кесте) 

Депозиттік саясат-қазіргі жағдайда негізделген пайыздық мөлшерлемелерде 

инновациялық депозиттік өнімдер мен қызметтерді пайдалануды көздейді, 

клиенттер үшін сервистің жоғары деңгейлі болуына көңіл бөліп,бағытталады. 

 

Әдебиеттер тізімі:  

1) [Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. Басылым Г.НБелоглазовой ..М.: 

Жоғары оқу,2009 392б.] 

2) [Банковское дело / О.И.Лаврушин, Н.И. Валенцева [ т.б.]. М.: 

КНОРУС,2016.800 б.] 

                

                                                 Ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент Мүсіров Ғ.М 

 

ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУДЫҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ТЕТІКТЕРІ 

 

Жарасханова О.Ж.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы үшін аса маңызды мәселелердің 

бірі мемлекеттік билік органдарының өкілеттіктерін әлеуметтік бөлуді және 

жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамытуды қоса алғанда, мемлекеттік 

құрылысты жетілдіру болып табылады. Орталықсыздандыру процесіне әртүрлі 

факторлар, соның ішінде елдің саяси және құқықтық мәдениеті, оның 

демократиялық дәстүрлері мен халықтың менталитеті әсер етеді. Осындай аса 
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маңызды факторларды ескерместен, билікті жергілікті аудандарға механикалық 

түрде беру мүмкін емес. 

2022 жылдың 16 наурызында, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаев қос палатаның бірлескен отырысында, Қазақстан 

xалқына «Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы» атты кезекті 

Жолдауын жариялады. Осы жолдауда жергілікті өзін-өзі басқаруды 

орталықсыздандыру мәселесі туралы Мемлекет басшысы: «Билікті 

орталықсыздандыру үдерісін тереңдете түспесек, саяси жаңғыруды табысты 

жүргізу және  азаматтық қоғамды дамыту мүмкін емес. Біз нақты өкілеттіктерді 

орталықтан өңірлерге беру ісін жалғастырамыз. Ең алдымен, мемлекет пен 

жергілікті өзін-өзі басқару институттарының міндеттерін тиімді ажырату 

қажет»,- деп атап өткен болатын [1].   

Бірінші кезекте «орталықсыздандыру мемлекеттік басқарудың тиімді  

әдісі бола алады ма?» деген сұраққа жауап беру қажет. Жүргізілген  зерттеулер 

нәтижесіне назар аударсақ, бұл әдістің кемшіліктерінен көрі артықшылықтары 

басым екенін көре аламыз. Мемлекеттік функциялардың бір бөлігі жергілікті 

атқарушы органдарға және өзін-өзі басқару органдарына берілетіндіктен, олар 

өз өкілеттіктерін жоғары тұрған органдарға жүгінбей-ақ дербес жүзеге асыра 

алады. Осылайша, жергілікті өзін-өзі басқару одан әрі қамтамасыз етіліп, бұл 

жекелеген өңірлердің  дамуына үлкен үлес қосады. 

2007 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясына жергілікті 

өзін-өзі басқаруды халық тікелей, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асыратыны айқындалған 

толықтырулар енгізілді [2].  

Заңнамада әкімнің Мемлекеттік басқару функцияларымен қатар 

жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын да орындайтыны, ал жергілікті 

маңызы бар мәселелерді талқылау үшін жергілікті қоғамдастықтың 

жиналыстары өткізілуі мүмкін екендігі белгіленген. 

2018 жылдың басынан бастап «Ұлт жоспары. 100 нақты қадам» 

бағдарламасының 98-қадамына сәйкес ауылдық округтерде бюджеттің 4-ші 

деңгейін енгізу туралы заң қабылданды [3].  

Ендігі кезде алымдар мен салықтардың кейбір түрлері енді ауыл 

бюджетінде қалады. Жергілікті халықпен келісім бойынша жинақталған 

қаражатты өзекті мәселелерді шешуге жұмсауға болады. Бұл қаражат шағын 

ауылдардың қаржылық тәуелсіздігінің бастауы болды. 

Құқықтық сауаттылықтың ағымдағы деңгейін ескере отырып, әсіресе 

ауылдарда, халыққа қоғам мен мемлекеттегі өзін-өзі басқарудың рөлі мен 

орнын түсіндіру үшін ақпараттық-насихаттау қызметін жандандыру қажет. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жергілікті өзін-өзі басқару төменгі деңгейдегі 

әкімшілік-аумақтық бірліктерде халық жинақы тұратын жерде тиімді жұмыс 

істейді. Қазақстанда бұл ауыл, ауылдық округ, кент, аудандық маңызы бар қала.  

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту үшін пәрменді шаралардың бірі - 

2024 жылдан бастап жергілікті қоғамдастықтарды жаңа өкілді органдар - 

"кеңес" етіп қайта құру. Тиісті Жарлық Қазақстан Республикасында жергілікті 



114 
 

өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі Тұжырымдамасы аясында 

қабылданды. Кеңес оның мүшелері мен төрағасынан тұрады деп жоспарлануда. 

Кеңес жұмысын жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдік бақылайтын болады. 

Оның  мүшелерінің саны жергілікті халық санына байланысты өзгеріп 

отырады. Кеңес мүшелері жергілікті халықпен тікелей 5 жыл мерзімге 

сайланады. 1-суретте кеңестің функциялары мен өкілеттіктері көрсетілген. 

Кеңес шешімдерінің іске асырылуына ауылдық округ 

(село) әкімі жауапты болып  табылады [4].  

 
Сурет 1. Жаңа өкілетті орган – "Кеңес" өкілеттігі. 

"Қазақстанның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясының" ережелерін 

негізге ала отырып, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару 

жүйесін одан әрі дамытудың негізгі тұжырымдамалық бағыттары айқындалды. 

Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылған: 

- халық пен шешім қабылдауға уәкілетті адамдар арасындағы алшақтықты 

қысқарту; 

- әлеуметтік маңызы бар жобаларға арналған шығыстарды қоғамдық сараптау; 

- мәслихаттар отырыстарының онлайн көрсетілімдерін енгізу; 

- оңайлатылған бюджеттік рәсімдерді енгізу; 

- жергілікті биліктің есептілігі қоғамдық бақылау арқылы күшейту [5]. 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ашық жұмысын қамтамасыз 

ету үшін кеңестерге шешімдер қабылдау мен бақылауға ықпал етудің нақты 

тетіктері берілуі тиіс. Кеңес жұмысының басты қағидасы оның жергілікті 

тұрғындармен тығыз қарым-қатынаста болуында. Жиналыстар, азаматтармен 

тікелей жүздесу, сауалнама жүргізу және басқа да тәсілдер арқылы олар 

халықтың қажеттіліктерін анықтап, жергілікті басқару органдарымен бірлесіп 

оларды жүзеге асыру бойынша жұмыс істеуі керек. 

Осылайша, Қазақстан Республикасында белгілі бір экономикалық және 

қаржылық тәуелсіздікке ие, мемлекетке әлеуметтік-экономикалық көмек 

көрсетуге және жергілікті маңызы бар әртүрлі мәселелерді шешуге қабілетті 

өзін-өзі басқарудың тиімді жүйесі біртіндеп құрылуда. 

Мақаланы жазу барысында, 4 деңгейлі бюджет нәтижелілігі туралы 

Ақтөбе облысы тұрғындарының ой-пікірін білу мақсатында сауалнама 

жүргізілген болатын. Сауалнамаға Хромтау, Әйтеке би, Ойыл, Темір және т.б. 

аудандардан жалпы саны 154 респондент қатысты. «Сізді ауылдың әлеуметтік 

жағдайы қанағаттандырады ма?» деген сұраққа 52.6% «иә» деп жауап берсе, 

47.4% «жоқ» деген жауапты таңдады. 54(35.1%) респондент инженерлік 

коммуникация дамуын «өте жақсы» деген деңгейде бағалады. Тұрғындардың 

Жергілікті қоғамдастықты дамыту жоспарын бекіту

Бюджетті бекіту және оның жүзеге асырылуын бақылау

Елді мекендерді абаттандыру және санитария мәселелері

Көше саудасын реттеу

Салықтар мен төлемдер ставкаларының мөлшерін реттеу

Қызметтерге тарифтерді бекіту
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74% ауылда шешім қабылдау процесіне қатыспайтынын атап өтті. Ауыл 

бюджетінің дұрыс пайдалануын халықтың көпшілігі, яғни 27.3% орташа 

деңгейде бағалады. Сауалнама нәтижесін талдау қорытындысы жергілікті 

басқару саласында аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына, аумақты 

басқару мен оның нәтижелігіне қатысты бірқатар мәселелердің бар екендігін 

көрсетті. 

Жергілікті бюджетті пайдалану тиімділігін арттыру үшін келесідей 

жұмыстарды жүзеге асыру қажет: 

- ауыл тұрғындарының шешім қабылдау процесіне белсенді қатысуын 

ынталандыру;  

- бюджеттен кеткен әр тиынның қайда жұмсалғанын халықтың (арнайы 

порталдан) қадағалауына мүмкіндік беру;  

- аудан басшыларын сайлау процесінің әділ өту тетіктерін енгізу;  

- ауылды басқару және дамыту процесіне жаңашыл жастардың тартылуына 

мүмкіндіктер туғызу. 
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ПАНДЕМИЯНЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА ӘСЕРІ 

 

Қалдыбай А.Ә 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

       Пандемия дағдарысы экономикалық және әлеуметтік қызметтің барлық 

дерлік аспектілеріне айтарлықтай әсер етті. Еңбек нарығы да шет қалмады: 

2020 жылы біз жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс құрылымында, еңбек 

жағдайларында көптеген өзгерістер болғанын және бұрын қалыптасқан 

бірқатар тенденциялардың (әсіресе цифрландыру тұрғысынан) күшейгенін 

білеміз. Бұл өзгерістердің кейбірі уақытша болып та табылады және 

эпидемиялық жағдайдың жақсаруы, әсіресе жаппай вакцинация сәтті болса, 

https://adilet.zan.kz/
https://www.inform.kz/ru/kak-budet-rabotat-kenes-sel-skiy-predstavitel-nyy-organ_a3827275
https://www.inform.kz/ru/kak-budet-rabotat-kenes-sel-skiy-predstavitel-nyy-organ_a3827275
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жағдайдың қалыпқа келуіне әкеледі. Дегенмен, еңбек нарығының және жалпы 

экономиканың құрылымындағы бірқатар өзгерістер, біздің ойымызша, тұрақты 

болады және инфляциялық процестерге әсер етеді. Экономиканың жай-күйін, 

оның ішінде еңбек нарығындағы жағдайды бағалайтын орталық банк үшін 

ақша-несие саясаты бойынша шешімдер қабылдау кезінде, еңбек нарығындағы 

осындай ұзақ мерзімді құрылымдық өзгерістердің ауқымын дер кезінде 

анықтау және бағалау өте маңызды. Қазақстандағы және басқа елдердегі 

коронавирустық дағдарыс кезіндегі жағдайдың дамуына негізделе отырып, 

еңбек нарығында орын алған келесі негізгі өзгерістер туралы айтуға болады.  

    Біріншіден, коронавирустың еңбек әлеуетіне теріс тікелей салдары 

негізінен ауырлығы орташа және ауыр түрлердегі ауруға шалдыққан және одан 

кейінгі оңалту кезеңінде жұмыспен қамтылған халықтың еңбекке қабілеттілігін 

уақытша жоғалтуымен байланысты, ол сондай-ақ еңбек ресурстарының 

қысқаруымен қатар жүреді. 2020 жылдың күз-қыс айларындағы пандемияның 

екінші толқынынан жұмыс уақытының жоғалуы бірінші толқынға қарағанда 

айтарлықтай өте көп болды. Соңғы кездегі статистика бойынша, Қазақстанның 

жұмысқа жарамды азаматтары азайған. Бұл дегеніміз эпидемиялық жағдайдың 

нашарлауының көктемгі эпизоды кезінде ауру 20-65 жастағы халықтың кем 

дегенде 0,2-0, 3%-ын құрады және 2020 жылдың соңына қарай кем дегенде 0,7-

0,8%-ға дейін өсті. Өкінішке орай, еңбекке қабілетті жастағы адамдардың 

өлімінің факторы өз рөлін атқармай тұра алмады. Дегенмен, еңбек әлеуетін 

жоғалту тұрғысынан алғанда, бұл әсер әлі де салыстырмалы түрде аз болды, 

өйткені коронавирустың әсері еңбекке қабілетті жастан асқан жас санаттарында 

өте өткір болды: мысалы, Stopcoronavirus.rf мәліметтері бойынша өлім-жітім 80 

жастан асқанда бұл көрсеткіш дерлік 15%-ға, 50-59 жаста – 1,3%-ға, ал 40 жасқа 

дейін 0,2%-дан аспады. Егер вакциналар тиімді болса, 2021-2022 жылдардың 

екінші жартыжылдығында халықты жаппай вакцинациялау аяқталғаннан кейін 

барлық шығын айтарлықтай азаяды. 

    Екіншіден, COVID-19 туындаған экономикалық дағдарыс жұмыссыздықтың 

жоғарылауына және жұмыс күшінің қатысуының төмендеуіне әкелді. 

Қазақстанда жалпы жұмыссыздық деңгейінің 2019 жылғы желтоқсандағы 4,6%-

дан 2020 жылғы тамызда 6,4%-ға дейін шамалы өсуімен (2020 жылы ең 

жоғары), жастар арасындағы жұмыссыздық (20-29 жас)  бұл ең жоғарғысы 

болды. Жастар арасындағы жұмыссыздықтың осындай өсу үрдісі басқа 

елдерде, мысалы, ЕО-да (Еуропалық Одақ) байқалды. 

2020 жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстанда жұмыссыздық, экономика мен 

жұмыс күшіне сұраныстың қалпына келуіне байланысты біртіндеп төмендеді, 

бірақ өткен жылдармен салыстырғанда жоғары деңгейде қала берді. Өткен 

жылдың ортасындағы өсімнен кейін Қазақстандағы жұмыссыздықтың баяу 

төмендеуі жұмыс күшін ұсыну жағында кем дегенде бірнеше құрылымдық 

себептерге байланысты болды: 

 бір саладағы жұмысынан айырылған адамдардың жұмыс күшіне сұраныс 

артқан басқа салаларға жұмысқа ауысу үшін біліктілігінің болмауы (біліктердің 

сәйкессіздігі); 
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 қайта даярлауға/біліктілігін арттыруға және жалпы басқа салаларда 

жұмыс іздеуге ұмтылудың болмауы; 

 жаңа жұмысқа тұру үшін басқа аймақтарға көшу қиындықтарымен 

байланысты жұмыс күшінің ұтқырлығын шектеу (оның ішінде болжанып 

отырған көшу шығындарын жабуға есептің дұрыс болмауы). 

Жасырын жұмыссыздық та азайды – толық емес жұмыс күнімен жұмыс 

істейтіндер саны және белсенді түрде жаңа жұмыс іздемейтіндер саны. 

Ұзартылған жұмыссыздық деңгейі 2,8 б.б. өскеннен кейін. екінші тоқсанда 2019 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда үшінші тоқсанның өзінде өсім 1,9 п.б. 

Сонымен қатар, толық емес жұмыс күнімен жұмыс істейтіндердің және 

белсенді түрде жұмыс іздемейтін, бірақ оны бастауға дайын адамдардың үлесі 

2019 жылдың 3-тоқсанындағы деңгейге дейін төмендеді. 

       Үшіншіден, трансшекаралық қозғалысты шектеу. Орталық Азия 

елдерінен келген еңбек мигранттары санының қысқаруы, бір жағынан, 

коронавирустық шектеулерден көбірек зардап шеккен секторлардағы 

жұмыссыздықтың өсу ауқымын қысқартты. Екінші жағынан, бұл 

мигранттардың еңбегіне тәуелді және экономикалық белсенділік аздап 

төмендеген немесе тіпті өскен салаларда жұмысшылардың тапшылығын 

тудырды: мысалы, құрылыста, ауыл шаруашылығында (әсіресе маусымдық 

жұмыс кезінде), саудада. Сонымен бірге, еңбек мигранттарының бір бөлігі 

құрылыстағы жұмысын курьерлердің, сұрыптаушылардың және т.б. аз 

«шаңды» жұмысына ауыстырған болуы мүмкін, олардың сұранысы  күрт өсті 

және жалақы деңгейі де көтерілді. 

Үшінші тоқсандағы көші-қон ағынының қалпына келуі коронавирустың 

екінші толқынына байланысты төртінші тоқсанда үзілді, ал қазірге дейін бұл 

мәселе жойылған жоқ. Сонымен қатар, тиімді жабылған шекаралар шетелдік 

мамандардың импорттық жабдыққа қызмет көрсетуге, жөндеуге және реттеуге 

келуін қиындатып, кәсіпорындардың өндірістік мүмкіндіктерін шектеп, 

операциялық тәуекелдерді арттырды. 

       Төртіншіден, коронавирустық дағдарыс экономиканың әртүрлі 

секторларына біркелкі әсер етті. Жеңілгендер де (көпшілік) да, жеңімпаздар да 

(азшылық). Нәтижесінде еңбек нарығында салалық теңгерімсіздік туындады, ол  

жалақының салалық және жалпы динамикасында көрініс тапты. Ең көп зардап 

шеккен «байланыс» қызметтері секторы болды, ол сирек жағдайларды 

қоспағанда, жоғары еңбек сыйымдылығымен, орташа жалақының төмендігімен 

және бейресми жұмыспен қамту мен микробизнестің жоғары үлесімен 

сипатталады. Мемлекеттік қолдау шаралары бұл әсерді жұмсартқанымен, 

жұмыспен қамту осы секторда ең көп төмендеді. Сонымен бірге орташа 

жалақының да төмендеуі байқалды (мысалы, туристік 

агенттіктерде/туроператорларда 13,5%-ға, мейрамхана бизнесінде 9,5%-ға;). 

Жұмыссыздарды соңғы жұмыс орны бойынша бөлу осы салаларда жұмыс 

күшінің айтарлықтай босатылғанын көрсетеді. 

     Бесіншіден, коронакриздің ерекшеліктері еңбек ресурстарының 

құрылымында ең көп зардап шеккендер, әдетте, білім деңгейі төмен және 
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жалақысы төмен қол еңбегімен айналысатын жұмысшылар болды. Мұндай 

жұмысшыларды қашықтағы жұмыс режиміне ауыстыру мүмкін емес болған еді. 

Нәтижесінде цифрлық теңсіздік кеңейді. Сонымен қатар, жасына қарай жаңа 

процестер мен технологияларға бейімделуі, сондай-ақ егде жастағы адамдарға 

цифрландырудың бастапқы деңгейін үйрету болды. 

      Алтыншы, азаматтар мен бизнеске көрсетіліп жатқан ауқымды 

мемлекеттік қолдау халықты жұмыспен қамтуда түрлі нәтижелерге әкелді. Бір 

жағынан, ол шағын және орта кәсіпкерлік сегментіндегі жұмыс орындарын 

(кем дегенде уақытша) сақтап қалды және осылайша жұмыссыздар санының 

өсуін тежеді. Бәлкім, бұл да құрылымдық емес бөлігінде созылмалы (тоқырау) 

жұмыссыздықтың өсуін барынша азайтуға көмектесетін шығар. Екінші 

жағынан, азаматтарға төленетін тікелей төлемдер және жұмыссыздарға атаулы 

төлемдер еңбекке балама табыстардың пайда болуына (немесе ұлғаюына) 

байланысты жұмыссыздықтың өсуіне (кем дегенде ресми тіркелген 

жұмыссыздар санын көбейту есебінен) ықпал етті. 

    COVID-19 пандемиясына байланысты шектеулер мен өзін-өзі шектеу 

кезеңі ұзағырақ созылса, олардың экономикалық агенттердің әдеттері мен 

мінез-құлқына әсері соғұрлым күшті болады. Бұл, басқалармен қатар, еңбек 

нарығындағы ұзақ мерзімді құрылымдық өзгерістерге әкеледі немесе оларды 

жеделдетеді, сонымен бірге жұмыс берушілер мен қызметкерлердің бейімделу 

уақытын қысқартады. Еңбек нарығының маңызды белгісі, бір жағынан, оның 

«қонысы» – толық немесе ішінара қашықтан жұмыс форматының жылдам 

таралуы, сондай-ақ «тұрақтылыққа» байланысты еңбек нарығының 

шекараларының кеңеюі. көліктік қолжетімділік факторының маңыздылығының 

төмендеуі. «Елді мекенді» ұлғайту жұмысшылардың уақытын үнемдейді, 

жұмыс пен демалыс арасындағы теңгерімді жақсартады, жұмысшылардың 

тиімділігін арттырады. Сондықтан, жалпы алғанда, бұл еңбек өнімділігінің 

деңгейін сақтауға және өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етеді, бұл мұндай 

өзгерістердің тұрақтылығының кепілі болып табылады.  
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Abstract. The task of managing, monitoring and control of the project is 

solved during its implementation and consists in determining the parameters, based 

on all the current information available, of the optimal current and future values of 

the control parameters and, accordingly, the status of the project for the rest of the 

planned period of its implementation. Those methods are based on probabilistic and 

deterministic models. Deterministic models consider index-based models, whereas 

probabilistic models use statistical analysis. Each model has its suitable cases to be 

used, advantages and disadvantages.  

An analogue of any object or process used as a substitute for the original is 

called a model. A model is a management decision-making process that allows you to 

raise the level of quality and implementation of a project in practice during its 

fulfillment. The modeling process makes it possible to make a significant step of 

quantitative assessments and the results of decisions made. The use of models also 

makes it possible to raise it to a qualitatively new level, to develop and implement it 

in practice when making managerial decisions. Thus, a model is a new object that 

reflects the essential features of the object or process being studied. 

Having different properties in the process of project execution, the models are 

divided into deterministic and probabilistic. Deterministic models are those in which 

there are no random changes as external influences of internal parameters and 

variables themselves. Probabilistic models are those that take into account the 

random nature of changes in the values of input, intermediate and output variables, as 

well as the parameters of the simulated object. 

A deterministic model is acceptable in such a slight distortion of the results of 

the model and displays really feasible processes. In those tasks where high accuracy 

of results is not required, preference is given to a deterministic model. The creation 

and use of certain models allows us to assess managerial situations qualitatively and 

quantitatively. One of deterministic models is index-based method, which has its gaps 

and shortcomings too. According to Fleming and Koppelman, IB methods is based 

only on past information [1]. Kim and Reinschimdt claim that the budget is further 

adjusted on that past performance [2]. Due to the lack of performance data, 

unrealistic forecasts are derived from IB method [3]. 

To do this, the effectiveness of these operations should be monitored and 

managed throughout the project. Monitoring is an aspect of management carried out 

throughout the project. The monitoring process includes the collection, measurement, 

and dissemination of performance information, as well as the assessment of 

measurements and trends to influence the improvement of the process [4]. 

Continuous monitoring gives the project management team the opportunity to 

understand the overall state of the project and identify areas that should be paid 

special attention to. Management includes identifying corrective or preventive 

actions, or re-planning and tracking plans in order to determine whether the problem 

has been solved with the help of the actions taken. 

The process of monitoring and control of projects is aimed at performing the 

following actions: 
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- comparison of the actual execution of the project with the management plan; 

- performance evaluation for adjustments or preventive actions, followed by 

recommendations; 

- identification of new risks, tracking and monitoring of existing project risks; 

- creation of a timely information base regarding the project during its implementation; 

- provision of reports on measurements, performance and forecasting; 

- providing forecasts that allow you to adjust information about the current status of the 

project; 

- monitoring changes as they appear [5]. 

Monitoring and risk management include revision and risk audit, analysis of 

deviations and trends. Risk review should be carried out regularly, according to the 

schedule. Risk audit involves studying and documenting the results of evaluating the 

effectiveness of measures to respond to identified risks, studying the main causes of 

their occurrence, evaluating the effectiveness of the risk management process [6]. 

Thus, it can be concluded that the use of probabilistic models in controlling, and 

monitoring makes it possible to raise its quality, develop and implement it in the 

practice of managerial decision-making. 

Management decisions are very relevant for obtaining effective results in the 

implementation of projects. Therefore, probabilistic models are required to be 

implemented for more precise calculations to be observed. Previously, researchers, 

such as Kim and Reinschmidt, Lipke, Marshall implied statistical methods to EVM to 

forecast budget and derive indexes with consideration of risks, uncertainty, and other 

factors, lacking in deterministic models [7, 8].  

 The field of probabilistic modeling is still considered developing and has gaps in 

calculations. It is believed that there are more models to be derived in the nearest 

future for simpler and more precise ways of project monitoring and control. 

 Tags: project monitoring, project control, probabilistic models, deterministic 

models, project management. 
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Ауыл шаруашылығы – бұл Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі 

экономикасының дамуына өз үлесін қосатын 8 салалардың бірі болып 

табылады. Қазақстанда аграрлық саланы экономиканың жетекші саласына 

қалыптастыру үшін соңғы онжылдықта агроөнеркәсіптік кешенді (АӨК) 

дамытудың бірнеше бағдарламалары әзірленді, аграршыларды қаржыландыру 

тәсілдері өзгерді.  

«Әрине, Қазақстан ауыл шаруашылығы дамыған болуы керек. Біз 

толықтай дерлік ауыл шаруашылығы өнімдерімен өзін-өзі қамтамасыз етуге 

көшуіміз керек. Қазір біз ірі компаниялармен және инвесторлармен жұмыс 

істейміз. Азық-түлік бағасы 40 пайызға өсті. Біз бағаның өсуін тежеуге 

тырысамыз, міндет оңай емес, біз бұл мәселелерді шешетін боламыз», – деді 

президент. [1] 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласы әрқашан ұлттық экономиканың 

базалық құрамдас бөлігі болып саналды. Бұл ереженің негізі республиканың 

бірқатар артықшылықтары болып табылады: 

- үлкен аумақтың болуы. Қазақстан жан басына шаққандағы егістік жер 

көлемі бойынша әлемде екінші орында; 

- астық және ұн бойынша ірі экспорттаушылар қатарына кіру; 

- көрші елдер (Қытай, Орталық Азия, ЕАЭО және ТМД) арасында азық-

түлік өніміне сұраныстың өсуі. 

2021 жылдың нәтижесі бойынша, ауыл шаруашылық саласының үлесі 

жалпы ішкі өнімнің 3,3 трлн тг немесе 4,5% - ды құрады. Соңғы 5 жылда ауыл 

шаруашылығының өндірісімі 4,7% - ды құраған көрсеткішті аспай, өзінің 

mailto:t.narbaev@kbtu.kz


122 
 

позициясын нақ ұстанды. Және қазіргі таңда да осы позициясын ұстанып келе 

жатыр. 

Ауыл шаруашылығының жалпы қосылған құнның мөлшері мемлекеттік 

бюджеттің 5,1% немесе 3 трлн тг құрайды. Соңғы 10 жылды қарастырғанда, 

жалпы қосылған құн бойынша 2011 мен 2015 жылдар ең жоғарғы көрсеткішке 

ие болды – 6%. Ал 2015 жылдан кейін бұл көрсеткіш тұрақты 5% - ды қамтиды 

[2]: 

 

 
Ауыл шаруашылығы саласының жалпы қосылған құнның жылдық 

структурасы, % 

 

Біз білетіндей ауыл шаруашылығы саласы тек мал шаруашылығынан емес, 

сонымен қатар өсімдік шаруашылығын да айта аламыз. Қазақстан бойынша мал 

шаруашылығынан бөлек, өсімдік шаруашылығы да жақсы көрініске ие. Егерде 

2012 жылға дейін бұл саланың көрсеткіші тікелей ауа райы мен климаттық 

өзгерістерге байланысты болып, төмен дәрежеге ие болса, 2012 жылдан кейін 

жоғарғы көрсеткішке ие болды. Мысалы, 2018 – 2020 жылдар аралығында 

өсімдік шаруашылығының өсу темпы 5,3% - ды тұрақты құрады. [3] 

Ауыл шаруашылығының жан басына шаққандағы жалпы шығарылым 

көрсеткіші өңірден өңірге қарай айтарлықтай түрленеді. Солтүстік Қазақстан 

облысы бойынша айтсақ, ол абсолютті көшбасшы бола отырып, Ақмола 

облысымен салыстырғанда көрсеткіштер арасында екі есе дерлік 

айырмашылыққа ие: тиісінше мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын 

шығару бойынша 1,8 және 1,4 есе жоғары. Ал өңірлердің бір жартысында 

өсімдік шаруашылығы өнімі мал шаруашылығынан 1,0-ден 2,5 есеге, ал басқа 7 

облыста мал шаруашылығы өндірісі өсімдік шаруашылығынан 1,0-4,2 есеге 

асып түседі: 

№ Облыс атауы  Мал 

шаруашылығы 

Өсімдік 

шаруашылығы 

1. Солтүстік Қазақстан облысы 657,9 265,4 

2. Ақмола облысы 363,8 185,3 
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3. Қостанай облысы 305,7 135,2 

4. Алматы облысы 184,6 176,1 

5. Шығыс Қазақстан облысы 160,7 211,9 

6. Павлодар облысы 148,7 154 

7. Түркістан облысы 147,8 128,9 

8. Жамбыл облысы 130,9 107,7 

9. Ақтөбе облысы 98,8 172,3 

10. Қарағанды облысы 88,3 112,5 

11. Қызылорда облысы 79,1 50,2 

12. Батыс Қазақстан облысы 74,2 140,6 

13. Атырау облысы 42,6 63,3 

14. Маңғыстау облысы 4,5 18,8 

Мал мен өсімдік шаруашылығы бойынша жан басына шыққан жалпы 

шығарылым көрсеткіші, млн тг. 

 

Көптеген жылдар бойы мемлекет тарапынан Агроөнеркәсіптік кешенді 

дамытуға зор көңіл бөлініп келеді. Қазіргі уақытта ҚР Үкіметінің негізгі 

міндеттерінің бірі ұлттық экономиканың негізгі драйверлерінің бірі ретінде 

АӨК-нің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Мысалы, тәуелсіздік 

алғаннан бері Қазақстанда он бағдарламалық құжат әзірленді, олардың 

негізінде АӨК саласындағы мемлекеттік саясат іске асырылуда. 

Сонымен қатар, саланы мемлекеттік қолдау жүйесін жетілдіру мақсатында 

2006 жылы құрамына ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдау көрсететін 

еншілес ұйымдар кіретін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі құрылды. 

Бүгінгі күні Қазақстанда ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 

2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. 

Бағдарламаның басты мақсаты-АӨК-дегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл 

шаруашылығы өнімінің экспортын 2017 жылмен салыстырғанда кемінде 2,5 есе 

ұлғайту. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын жалпы шығыстар 

2 774,6 млрд.теңгені құрайды, оның 90% - ы бюджет қаражатына тиесілі.[4] 

Ауыл шаруашылығын дамытудың негізгі үш бағытын топтастыруға 

болады:  

1. Экономика драйвері; 

2. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

3. Ауылдық аумақтарды әлеуметтік дамыту. 

Экономиканың драйвері елдің экономикалық өсуіне жоғары үлес қоса 

алатын ауыл шаруашылығының ресурстық әлеуетін дамытуды білдіреді. Және 

ол ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортқа бағдарлануы шешуші рөл 

атқарады. 

Екінші міндет азық-түліктің негізгі түрлері бойынша халықтың 

қажеттіліктерін тұрақты қамтамасыз ету үшін көзделген шараларды жүзеге 

асыруға бағытталған. Мұнда өнімдердің физикалық және экономикалық 

қолжетімділігінен, сапасы мен қауіпсіздігінен басқа, импорттық 
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жеткізушілерден азық-түлік тәуелсіздігі және 80% деңгейіндегі отандық өндіріс 

те осы бағыттың негізгі компоненттері болып табылады. 

Ауылдық аумақтарды әлеуметтік дамыту әлеуметтік әл-ауқатты 

қамтамасыз ету – ауылдық жерлерде өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыру 

шараларын қамтиды. Бұл, бірінші кезекте, ауыл тұрғындарының жұмыспен 

қамтылуын қамтамасыз етуді және кірістерін әртараптандыруды қамтиды. 

Соның ішінде, білім беру мен денсаулық сақтау жүйелеріне қолжетімділік пен 

олардың сапасы қосымша басымдықтар болып табылады. 

Үш бағыттың бұл тұжырымы аграрлық сектордың жай-күйі мен даму 

перспективаларын талдау кезінде қолданылуы мүмкін тәсілдердің көп 

қырлылығын көрсетеді. Бұл мемлекеттік саясатты шолудан көрініп тұрғандай, 

белгілі бір уақыт аралығында бірден бірнеше тұжырымдамалар басымдыққа ие 

бола алатындығын жоққа шығармайды. Ауыл шаруашылығы алға қойылған 

міндеттердің әрқайсысына қаншалықты сәйкес келетіндігі маңызды. 
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КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК 

ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Орынбаева Н.Ә 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Маркетингтік зерттеулер – бұл тұтынушылардың талғамдары мен 

талаптарын зерттеуге бағытталған фирманың маркетингтік әрекетінің маңызды 

түрінің бірі.Мұндай зерттеулерді кәсіпорындар маманданған және 

консалтингтік фирмаларға тапсырыс жасау арқылы немесе өзінің маркентингтік 

бөлімдерінің күшімен өткізеді. АҚШ компанияларының 75%-інде осындай 

бөлімшелер бар, онда маркетологтар, статистер, бағдарламашылар, 

әлеуметтанушылар, психологтар жұмыс істейді. 

Қазақстанда маркентингтік зерттеулерді көптеген маманданған 

компаниялар жүргізеді. Олар: БРИФ әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер 

агенттігі, «Gallup Media Asia», «Amer-Nielsen», BISAM, Cuar, Cessi Kazakhstan, 

Sange Resarch, IGM, Комкон-2 Евразия, Эксперт Консалт және тағы басқа 

компаниялары. Бұл ұйымдарға қаржылық мүмкіндіктері зор  қазақстандық 

кәсіпорындар тапсырыс жасайды. Мысалы, «Amer-Neilsen» фирмасының 

жылдық айналымы 9 млрд. доллардан астам болса, Қазақстандағы маркетингтік 

http://ru.sputnik.kz/
https://crcons.com/rus/agriculture_in_Kazakhstan_1
https://www.kazportal.kz/selskoe-hozyaystvo-v-kazahstane/
https://egov.kz/cms/ru/law/list/U1700000420
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зерттеулерді жүргізетін компаниялардың біржылғы айналымы – 700-800 мың 

доллар. 

Отандық кәсіпорындардың көпшілігі зерттеулерді жүргізудің қажеттілігін 

әлі түсіне бермейді. Сондықтан Қазақстан нарығында осындай тапсырыстардың 

80%-і шетелдік компаниялар үлесіне тиіп отыр. Солай бола тұра да, 

маркетингтік зерттеулердің бағасы Қазақстанда Ресейдегіден 1,5-2 есе, ал 

Еуропадағыдан 5-10 есе төмен. Соған қарамастан, кәсіпорындар мен ұйымдарда 

маркетингтік зерттеулер кеңінен қолданылып жүрген жоқ. Мысалы, Жапонияда 

шоколадты тұтыну талғамдарын пікір сұрау әдісімен зерттеу (750 адамға 40 

минутта пікір сұрау жүргізу) 63 мың доллар, АҚШ-та-62,7 мың, Батыс 

Еуропада - 36 мың, Орталық Еуропада - 14 мың доллар, Қазақстанда - 10 мың 

доллар тұрады. 

Маркетингтік шешім қабылдау ақпараттар қажет етеді. Ал ақпарат 

жинаудың әр түрлі әдістері бар. Оның көздері бастапқы және соңғы мәліметтер 

болып бөлінеді. 

Бастапқы мәліметтер – бұл  маркетингтік зерттеулердің мақсаттарынан 

бөлек, бұрын басқа мақсаттармен жиналған ақпарат. Олардың 

артықшылықтары: ақпарат қолға онай түседі, салыстырмалы арзан 

болады,жылдам жиналады. Солмен қатар олардың кемшіліктері: ескі болуы 

мүмкін, мақсатка сай келмеуі мүмкін.  Бастапқы ақпарат негізінде жүргізілетін 

зерттеулер «кабинеттік» деп аталады. Бастапқы ақпарат фирманың ішкі 

құжаттарында және сыртқы ақпарат көзінде болады. Фирманың ішкі 

құжаттарына – пайда туралы есептер, өткізу көрсеткіштер, шот- фактуралар, 

тауарлық-материалдық құндылықтардың есеп тізімдемесі жатады. Сыртқы 

ақпарат көздері – мемлекеттік мекемелердің басылымдары, статистикалық 

анықтамалары, газет және журналдар, консалтингтік фирмалар. Бірақ мұндай 

мәліметтерді байқап талдау керек, өйткені олар әр тұрлі мақсаттар мен әр тұрлі 

жағдайларда жинақталғандықтан, ескеріп кетуі мүмкін. Сондықтан қайталама 

ақпараттар қолдану алдында олардың шүбәсіз сенімділігін және 

жаңашылдығын мұқият тексеру керек. 

Соңғы ақпарат – бұл нақты зерттелетін мәселені шешу үшін жаңа ғана 

жиналған ақпарат. Мұндай зерттеулер «далалық» деп аталады. Бұл жинау үшін 

көп шығын, еңбек жіне уақыт керек. Оған арнайы жоспарын дайындау қажет. 

Олардың артықшылықтары: нақты мақсатқа сай жиналады, зерттеу 

бақыланады, ақпарат сенімді болады. Кемшіліктері: көп уақыт пен қаражаттың 

жұмсалуы, кейбір мәліметтер қол жетімсіз болуы мүмкін. Екінші ретті ақпарат 

көп түрлі көздерінен алынады. Негізінде оларды екі түрге бөлуге болады: ішкі 

және сыртқы ақпарат. Біріншісі фирманың өзінен алынады. Ол – фирманың 

қаржы баланстары, тауар өтімі туралы мәліметтері, кірісі мен шығысы, 

клиенттер есебі, қорлары туралы мәліметтер, одан бұрын жүргізілген 

зерттеулердің нәтижелері. Екіншісі сырттан алынған ақпарат мәліметтері. Олар 

үкімет мәліметтері және де басқа жақтан алынатын мәліметтер. Үкімет 

мәліметтері негізінде мемлекеттік статистикалық орындары арқылы кең 

көлемде тегін немесе номиналды бағамен таратылады. Алайда үкіметтік 



126 
 

мәліметтер әдетте кешігіп жарияланады. Ал басқа мәліметтер негізінде 

мерзімді басылымдар арқылы түседі.Олар кітаптар, монографиялар,журналдар, 

газеттер, жеке меншіктегі зерттеу ұйымдарының коммерциялық мәліметтері 

(мысалы, Қазақстандағы «БРИФ»маркетинг агенттігі) тағы басқалар. 

Көп жағдайда маркетингтік зерттеуді өткізу үшін бастапқы ақпараттар 

қажет болады.Оларды жинақтаудың үш әдісі бар. 

1.Бақылау – бұл таңдап алынған адамдар тобының әрекеттерін немесе 

болып жатқан жағдайларды бақылау жолымен бастапқы ақпаратты жинау әдісі. 

Ол далалық (дүкен,көше) және зертханалық(жасанды),стандартты немесе еркін 

жағдайда жүргізілуі мүмкін. Бұл әдістің артықшылығы объективтілігі 

жоғары,тұтынушы тілегіне тәуелді емес, тұтынушы мінез-құлқын бақылау 

мүмкіндігі. Кемшіліктері қабылдау субъективтілігі, көп еңбек сіңіру 

керектігі,тұтынушының себептері (мотивтері) және психологиялық 

ерекшеліктері туралы ақпарат алынбайтындығы. 

2.Эксперимент – мұнда бір немесе бірнеше айнымалы факторлардың 

өзгерісі бір немесе көптеген тәуелді айнымалыларға ықпалы анықталады. 

Эксперименттер далалық және зертханалық болып бөлінеді. Зертханалық басқа 

факторларды зерттеуге мүмкіндік береді. Далалықтар нақтылы жағдайда жүзеге 

асырылады және бақыланбайтын факторлардың әсері болуын теріске 

шығармайды. Бұл нарықтың шектелген, бірақ мұқият таңдалып алынған 

секторында жүргізілеттін, бақыланатын эксперимент. Оның мақсаты – бір 

немесе бірнеше факторлардың өзгеруі нәтижесінде болатын сату көлемі немесе 

пйдалы болжау. Көбінесе нарыққа жаңа немесе жаңғыртып, жетілдірілген 

өнімді енгізу үшін пайдаланылады. 

3.Пікір сұрау (опрос) – бастапқы ақпаратты алуды жүзеге асыру 

мақсатымен респонденттермен (пікір сұраушылармен) жеке байланыс әдісі 

және мәліметтерді жинаудың кең таралған түрі. Маркетингтік зерттеулердің 

90%-і пікір сұрауға негізделген. Ол өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

да,маркетингтік агенттіктерде де жақсы қолданылады. Пікір сұрау құрылымдық 

және құрылымдық емес сипатта болады. Құрылымдық сауалнамада барлық 

сауалдамаға қатысатындар бірдей сұраққа жауап береді. Құрылымдық емес 

сауалнамада сұхбат жүргізуші алынған жауаптарға байланысты сұрақтар 

қояды. Сұхбатты осы әдіспен мынадай түрлерде жүргізуге болады: 

– Сұралушылардың арасында(студенттер,зейнеткерлер); 

– Бір уақытта сұралушылар саны бойынша (жекелей немесе топпен 

әңгімелесу); 

– Стандартталу деңгейі бойынша (еркін немесе құрылымдық схема); 

– Пікір сұрау жиілігі бойынша (бір немесе бірнеше рет пікір сұрау). 

Маркетингтік зерттеулердің келесі кезеңінде маңызды мәліметтер мен 

нәтижелерді көбірек алу мақсатымен жиналған мәліметтер бағаланады және 

талданады. Мәліметтерді талдаған кезде тиісті орта шамалар алынады,ең елеулі 

өзара байланыстарды анықтау үшін қисындасқан кестелер 

жасалынады,корреляция (ара қатыстылық) коэффициенттері есептеледі. 

Маркетингтік зерттеуледің соңғы кезеңінде негізгі қорытындылар мен есеп 
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беру дайындалады. Ол тапсырыс берушінің талабынан шығатындай болуы 

керек.Есеп беру кіріспе,негізгі және қорытынды болып үш бөліктен 

тұрады.Алғы сөз титул парағы,мазмұны,меморандум және қысқаша 

аннотациядан тұрады. Меморандумда зерттеулердің сипаттамасы, нәтижелері 

қарастырылып, әрі қарай зерттеу қажеттілігі туралы ұсыныстар жасалады. 

Кіріспеде зерттеудің мақсаты мен көкейтестілігі келтіріледі. Есеп берудің 

негізгі бөлімінде қолданылатын әдістеме және ұсыныстар сипатталады. Есеп 

беруде зерттеу әдістерінің қысқаша шолуы болады,ал техникалық бөлігі 

қосымшаларда беріледі. Жалпы есеп беру фирма және маркетинг қызметінің 

қызметкерлігі үшін түсінікті және осы мәселе бойынша қажет ақпаратты алуға 

мүмкіндік беретіндей болып жазылуы керек. 
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БАСҚАРУ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕ 

 

Азимова Ш.М.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Бұл мақалада  экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару 

іс-әрекетін реттеу туралы мәліметтер ұсынылған.  

Бacқapy eceбi - бұл кәciпopының iшкi жүйeci, coндықтaн oны құpу тypaлы 

шeшiмдi кәcіпopын бacшылығы қaбылдaйды. Кәciпopындapдың зaңды жәнe 

экoнoмикaлық тәyeлсiздiгi қaзipгi уaқытқa тән, бұл oлapға қызмeт түpiн, 

өндipiлeтiн өнiмнiң accopтимeнтiн тaңдayға, өнiмдi caтy бaғaлapын, oның 

тұтынушылapын aнықтayғa, aлынғaн кipicтepдi бөлугe жәнe т. б. мүмкiндiк 

бepeдi. Кәciпopын бacшылapы үнeмi әp түрлi бacқapушылық шeшiмдep 

қaбылдaуы кeрeк, oлaрдың тиiмдiлiгi көбiнece ocы жaғдaйдa қoлдaнылaтын 

aқпapaттың құpaмымeн, yaқтылығымeн жәнe ceнiмдiлiгiмeн aнықтaлaды. 

Ақпapaттың қaнaғаттaнapлықcыз жaғдaйының ceбeптepi, oның жeткiлiкciздiгi, 

coндықтaн бacқapушылық eceптi ұйымдacтыpy қaжeттiлiгi әдeттe: 
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 қaбылдaнғaн шeшiмдepгe aлдын-aлa caлыcтыpмaлы тaлдay жүpгiзyгe, 

шығындapдың жocпapлaнғaн, экoнoмикaлық нeгiделген көрсеткіштерін 

есептеуге, қызмет нәтижелерін болжауға және перспективалық шешімдерді 

негіздеуге, нақты көрсеткіштердің жоспарланғаннан ауытқуларына талдау 

жүргізуге және олардың себептерін анықтауға мүмкіндік беретін кәсіпорын 

қызметін бюджеттеу тетігінің болмауы; 

 шығындарды есепке алудың "ашық" жүйесінің болмауы, бұл олардың 

сенімді мөлшерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар бақылауды жүзеге 

асыру үшін оларды түрлері, баптары, пайда болу орындары, 

тасымалдаушылары, жауапкершілік орталықтары бойынша талдауға 

мүмкіндік береді; 

 Iшкі есептілік жүйесінің болмауы не жетілмегендігі; 

 жекелеген қызмет түрлерінің, өнім түрлерінің рентабельділігін бағалау 

тетігінің болмауы; 

 өндірістік бағдарламаны қалыптастыруға, баға белгілеуге, 

инвестицияларға және т. б. байланысты талдау жүргізу және басқарушылық 

шешімдер қабылдау әдістемелерінің болмауы.; 

 құрылымдық бөлімшелердің басшыларын шығындарды азайтуға және 

жеке құрылымдық бөлімшенің, сондай-ақ тұтастай Кәсіпорынның қызметінің 

тиімділігін арттыруға ынталандырудың тиімді әдістерінің болмауы. 

Кілтті сөздер: басқару есебі. 

    Кіріспе 

Басқару есебін ұйымдастыру дегеніміз басқару есебінің объектілері туралы 

сенімді және уақтылы ақпарат алу үшін есеп процесін құрудың шарттары мен 

элементтерінің жүйесі деп түсініледі. 

       Басқару есебі кәсіпорынды басқару жүйесінің ажырамас бөлігі 

болғандықтан, тұтастай алғанда кәсіпорынды басқару жүйесінің тиімділігі 

көбінесе оның ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуінің тиімділігіне байланысты 

болады. 

   Басқару есебінің жүйесін құру мәселесін кәсіпорын әкімшілігі шешеді. Оны 

оң шешкен кезде шығындарды жіктеу тәртібін, шығындар туындаған жерлер 

мен жауапкершілік орталықтарының егжей-тегжейлі дәрежесін, пайда болған 

жерлер мен жауапкершілік орталықтары бойынша шығындарды жоспарлау, 

есепке алу және бақылау тәртібін, ішкі есептілікті жасау және ұсыну тәртібін 

айқындау қажет. 

       Басқарушылық есеп оның кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес келетіндей етіп, өндірістің техникалық ерекшеліктерін ескеретіндей етіп 

ұйымдастырылуы керек. 

Басқарушылық есеп жүйесін құру туралы шешім қабылдаудағы ең қиын 

мәселе-оның қаржылық есептеумен өзара әрекеттесуі. Жоғарыда айтылғандай, 

қаржылық және басқарушылық есеп-бұл бірыңғай бухгалтерлік есеп жүйесінің 

екі ішкі жүйесі, онда қаржылық есеп негізінен қаржылық және коммерциялық 

қызметті басқаруға және сыртқы пайдаланушыларға, ал Басқару есебі өндірістік 

қызметті басқаруға және ішкі пайдаланушыларға арналған. 
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Материалдар мен әдістер 

Шетелдік кәсіпорындарда жалпы бухгалтерлік есеп екіге бөлінеді-

қаржылық және басқарушылық. Қаржылық бухгалтерияда элемент бойынша 

ағымдағы шығыстар туралы, кірістер туралы, дебиторлық және кредиторлық 

берешек туралы және т.б. ақпарат жасалады. Басқару бухгалтериясы 

басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде ұйым басшылығына пайдалы 

болатындай дәрежеде егжей-тегжейлі ұйымның шығыстары мен кірістері 

туралы деректерді жинақтайды. 

Қаржылық және басқарушылық есепті жеке жүргізудің (өзара іс-

қимылдың) екі нұсқасы болуы мүмкін. Олар бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың интеграцияланған және автономды жүйелері деп аталады. 

        Біріктірілген жүйеде қаржылық және басқару бухгалтериясы бухгалтерлік 

есеп шоттарының бірыңғай жүйесін қолдана отырып жұмыс істейді. 

Дербес есепке алу жүйесінде әрбір Бухгалтерия үшін бухгалтерлік есеп 

шоттарының өзіндік дербес жүйесі құрылады. 

Осы нұсқалардың бірін таңдағанда кәсіпорынның ұйымдық құрылымы, 

оның қызмет түрі, өндіріс ерекшеліктері, экономикалық операциялардың 

көлемі және басқа факторлар ескерілуі керек. Сонымен қатар, Бірыңғай шоттар 

жүйесінде қаржылық және басқарушылық есепті ұйымдастыру әрқашан 

басқарушылық есеп қағидаттарының ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік 

бермейтінін есте ұстаған жөн. Басқару есебінің шоттарын оқшаулау 

кәсіпорынның басқарушы қызметкерлеріне ақпараттық қызмет көрсетуді 

жақсартуға мүмкіндік береді, өндірістік шығындар, өнімнің жекелеген 

түрлерінің рентабельділігі және т.б. туралы коммерциялық құпияны сақтауға 

жағдай жасайды, алайда қаржылық және басқарушылық есептің автономды 

жүйелерін пайдалану бухгалтерлік жұмыстың күрделілігін арттырады, 

ақпараттың қайталануын іс жүзінде сөзсіз етеді. 

Біріктірілген бухгалтерлік есеп жүйесі, әдетте, шағын кәсіпорындарда, ал 

автономды жүйе орта және ірі кәсіпорындарда пайдалану үшін ұсынылады. 

Басқарушылық есеп жүйесін құру туралы шешім қабылдаудағы да, екі 

бухгалтерлік жүйенің өзара әрекеттесу нысанын анықтаудағы да маңызды 

фактор қабылданған шешімнің экономикалық тиімділігі болып табылады, 

яғни.Басқару есебін ұйымдастыруда компания қандай-да бір нысанда алатын 

пайдасы. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың қабылданған басқару 

шешімдерінің сапасын жақсартуға және нәтижесінде оны жүзеге асыру 

шығындарынан асатын кіріс алуға мүмкіндік беретін нұсқасы экономикалық 

тұрғыдан тиімді деп саналуы керек. 

Бaсқaрушылық eсeпті жүргізумeн қaтaр жүрeтін eсeптіліктің бaрлық түрлeрі 

тaлдaу жүргізу үшін aқпaрaт көзі болып тaбылaды. Бюджeттeудe қолдaнылaтын 

eсeптeрмeн синтeздe олaр үшін нeгіз болып тaбылaды: 

 шeшім қaбылдaу; 

 компaнияның қaржылық жaғдaйын, оның төлeм қaбілeттілігі мен 

өтімділігін бaғaлaу; 

 болaшaқтa дaму динaмикaсын болжaу; 
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 инвeстициялық тaртымдылық; 

 тaр буындaрды aнықтaу жәнe олaрды жою үшін іс-шaрaлaрды 

қaлыптaстыру; 

 жоспaрлaрды түзeу; 

 жоспaрлaрдың орындaлуын бaқылау; 

 шығындaрды оңтaйлaндыру; 

 тaбысты ұтымды бөлу; 

 кaссaлық aлшaқтықты болдырмaу (қaрaжaттың aғымдағы тaпшылығы); 

 рeсурстaрды жүйeлік бaсқaру; 

 тaуaрлық-мaтeриалдық қорлaрдың сaнын оңтaйлaндыру; 

 инвeстициялық жобaлaрды іскe aсыру үшін мeншікті қаражаттың 

жeткіліктілігін aйқындау; 

 жaңa тeхнологиялaрды тaбысты eнгізу жәнe нeгізгі қорлaрды сaтып aлу 

үшін қaрыз қaрaжaтын тaрту қaжеттілігі; 

 дaмудың пeрспeктивaлық бaғыттaрын aйқындaу; 

 жaлпы қaржылық қызмeттің нәтижeлeрін жaқсaртуға бaғыттaлғaн 

шaрaлaрды іскe aсыру. 

Нәтижелер мен талқылау 

 Бaсқaрушылық eсeптің нeгізгі мaқсaты-кәсіпорын қызмeтінің тиімділігін 

aрттыру үшін рeзeрвтер тaбу. Бaсқaру eсeбін aвтомaттaндыру aрқылы aлынған 

бaрлық aқпaрaтты бaрлық дeңгeйдeгі мeнeджeрлeр тaлaп eтуі кeрeк, олaр үшін 

экономикaлық қызығушылық тудыруы кeрeк және компaнияның одан әрі оң 

дамуына ықпaл eтeтін ұтымды шeшімдeр қaбылдaуға нeгіз болуы кeрeк. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Боранбекова М.М. 

Жетысуский  университет имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган 

 

В формировании и развитии экономической, социальной и политической 

структуры общества и государства основополагающую роль играет финансовая 

система государства, одной из составляющих которой является 

государственный бюджет [1, 27 с.]. 

Налоги – законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в определенных 

размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер [2]. 

Бюджет - централизованный денежный фонд государства, 

предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и 

функций [3]. 

Одной из важных проблем современного этапа развития финансовых 

отношений в Казахстане является совершенствование формирования доходов 

государственного бюджета [4].  

Для регулирования экономики через бюджет активно используется 

налоговая  политика. Налоги, представляют собой часть национального дохода, 

мобилизуемые во все звенья бюджетной системы. 

Налоги выступают главной формой мобилизации государственных 

доходов в странах с рыночной экономикой. В центральных бюджетах 

правительств они составляют от 70 до 90% всех доходов. В странах с высоким 

уровнем жизни основой налоговых доходов являются доходы  с физических 

лиц, а в странах с низким уровнем жизни-косвенные налоги  и налоги с 

юридических лиц. 

В Республике Казахстан действуют следующие налоги: корпоративный 

подоходный налог; индивидуальный подоходный налог; налог на добавленную 

стоимость; акцизы; рентный налог на экспорт; специальные платежи и налоги 

недропользователей; социальный налог; налог на транспортные средства; 

земельный налог; налог на имущество; налог на игорный бизнес [2]. 

Доходы бюджета Республики Казахстан складываются из следующих 

составляющих: налоговые и неналоговые поступления, поступления от 

продажи основного капитала. При этом, наиболее значительный объем 

поступлений государственного бюджета приходится на налоговые поступления 

(таблица 1). 

Таблица 1. Структура доходов государственного бюджета Республики 

Казахстан за 2019-2021 гг. 

 

Наименовани

е платежей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Сумма,  

тыс. 

Удельн

. 

Сумма, 

тыс. тенге 

Удельн

. вес, % 

Сумма, 

тыс. тенге 

Удельн

. 
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тенге вес, % вес, % 

Итого 

доходов 

96886219

97 

100 975391910

6 

100 113697043

13 

100 

Налоговые 

поступления 

92164743

23 
95,1 

856120306

4 
87,8 

107243194

19 
94,3 

Неналоговые 

поступления 

35460588

1 
3,7 

106601439

1 
10,9 436657298 3,8 

Поступления 

от продажи 

основного 

капитала 

11754179

4 
1,2 126701651 1,3 208727597 1,9 

Примечание – Составлено и рассчитано автором на основе источников [5-7]. 

 

Наибольший удельный вес в формировании доходной части 

государственного бюджета Казахстана, в 2019-2021 годах, занимают 

поступления от налогов от 87,8% до 95,1%. 

Далее рассмотрим налоговые поступления в разрезе отдельных налогов, и 

какие налоги обеспечивают наибольшие поступления в бюджет (таблица 2).  

Таблица 2. Структура налоговых поступлений государственного бюджета 

Республики Казахстан за 2019-2021 гг., тыс.тенге 

№ Наименование  

Год 

2019 

Удел

. 

вес, 

% 

2020 

Удел

. 

вес, 

 % 

2021 

Удел

. 

вес, 

% 

1 
НДС 

269312719

3 
29,2 

253252364

9 
29,6 

2807690 

805 

26,2 

2 
КПН 

197476348

7 
21,4 

204365898

7 
23,9 

2828100 

103 

26,4 

3 
ИПН 

876 323 

601 
9,5 

929 588 

106 
10,9 

1134135 

605 

10,6 

4 
Социальный 

налог 

696 634 

935 
7,6 727139272 8,5 841278820 

7,9 

5 
Налог на 

имущество 
303768674 3,3 292723 102 3,4 

331 270 

436 

3,1 

6 
Земельный 

налог 
17657383 0,2 16688174 0,2 16254146 

0,2 

7 

Hалог на 

транспортные 

средства 

73 032 235 0, 8 59 600 728 0,69 73 307 234 0,68 

8 

Налоги на 

международну

ю торговлю и 

внешн. 

156320111

0 
17,0 928553796 10,8 

148299463

1 
13,8 



133 
 

операции 

9 

Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых, 

за 

исключением 

поступлений 

от 

организаций 

нефтян. 

сектора 

365225000 4,0 333013377 3,9 449863309 4,2 

10 Прочие 
718884 997

,2 
7,8 

693457448,

2 
8,1 

739978 039

,9 
6,9 

Налоговые 

поступления 

921647432

3 
100 

856120306

4 
100 

107243194

19 
100 

Примечание – Составлено и рассчитано автором на основе источника [8]. 

Анализ за последние три отчетных периода показал, что в формировании 

доходной части налоговых поступлений, на первом месте в 2019, 2020 годах 

находился налог на добавленную стоимость, 29,2% и 29,6% от общего числа 

налоговых поступлений соответственно, а в 2021 году первенство перешло 

корпоративному подоходному налогу - 26,4%. 

Второе место по доходности, в 2019, 2020 годах, занимал корпоративный 

подоходный налог, 21,4% и 23,9%, соответственно, в 2021 году - налог на 

добавленную стоимость, на него приходится 26,2%.  

Третье место, в 2019 году – 17,0% и 2021 году – 13,8%, принадлежало 

налогам на международную торговлю и внешние операции, а в 2020 году - 

индивидуальному подоходному налогу, на него приходилось 10,9% от общего 

числа налоговых поступлений. 

Таким образом, налоги являются неотъемлемой, главной составляющей в 

формировании государственного бюджета, являются регулятором экономики 

страны, олицетворяют собой ту часть финансовых отношений, которая связана 

с формированием денежных доходов государства. Налоги являются 

необходимостью, так как обусловлены потребностями развития общества и 

государства в целом. 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Наурзбекова М., Власова Д. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Национальная экономика - это система взаимодействующих 

экономических механизмов и хозяйствующих субъектов в определенном 

государстве. В национальную экономику входят социальный и экономический 

аспекты страны на региональном и национальном уровнях. Составляющими 

экономики страны являются производственные, инновационные, трудовые и 

природные ресурсы. Экономические механизмы не являются отдельными 

частицами, не зависящими друг от друга. Они действуют одновременно, 

дополняя друг друга, и тем самым представляя большую систему национальной 

экономики со всеми характерными для нее закономерностями. Уровень 

национальной экономики государства показывает какое место оно занимает в 

мировой экономической системе. Эти показатели оцениваются 

конкурентоспособностью страны на рынках капиталов, товаров и услуг, 

национальной безопасностью и параметрами использования национального 

богатства в целях улучшения уровня качества жизни населения. [1] 

Национальным богатством считается всё, чем обладает страна. Главными 

показателями национальной экономики считаются - ВВП (валовый внутренний 

продукт) и ВНП (валовый национальный продукт). [2] 

Говоря об экономических достижениях Казахстана в 2021 году, стоит 

отметить, что ВВП страны за это период увеличился на 4%. В то время как в 

https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
https://kgd.gov.kz/ru/content/fakticheskie-postupleniya-po-nalogam-i-platezham-v-gosudarstvennyy-byudzhet-za-2002-2018-gg
https://kgd.gov.kz/ru/content/fakticheskie-postupleniya-po-nalogam-i-platezham-v-gosudarstvennyy-byudzhet-za-2002-2018-gg
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2020 этот показатель был снижен на 2.5%. Эксперты делают прогноз роста ВВП 

в 2022 году на 4% относительно 2021 года. Валовый национальный доход в 

2020 году составил 457,2 миллиарда доллара. (Рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение ВВП, % 

 

В 2022 году общее число предприятий насчитывает 485 030 ед. Из них 

наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля - 27%, ремонт 

автомобилей и мотоциклов – 13%, такой же показатель и у строительства, 

предоставление прочих услуг – 12%, профессиональная, научная и техническая 

деятельность – 7%, образование – 6%, обрабатывающая промышленность – 5%. 

Остальные 30% включают в себя такие отрасли, как деятельность в области 

администрирования и вспомогательного обслуживания, операции с 

недвижимым имуществом, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт и 

складирование, информация и связь и так далее. Из них самые наименьшие 

доли занимают отрасли водоснабжение, электроснабжение и деятельность 

экстерриториальных организаций и органов (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество предприятий по отраслям в 2022г. 

 

Наибольшее количество предприятий зарегистрировано в городах Нур-

Султан, Шымкент и в Мангистауской, Жамбылской, Актюбинской областях.[3] 

Главными странами-партнерами Казахстана по экспорту по итогам 2021 

года являются Китай, Италия и Россия, а по импорту - Россия, Китай и 

Германия. 

Показатели объема внешней торговли РК в 2021 году превысили 

аналогический показатель в 2020 году на 14%. Их сумма в общем объеме 

составила $83 млрд. Объем экспорта в 2021 году составил $50 млрд, по 

сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 23%.(Рисунок 3) [4] 
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Рисунок 3. Объем импорта и экспорта в РК 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Казахстан является 

современной, развивающейся страной, которая, несмотря на свой относительно 

«молодой возраст», демонстрирует высокие показатели национальной 

экономики на международном уровне. Наше государство сотрудничает со 

странами не только СНГ, но и с другими странами Средней Азии и Европы. 

Если руководство страны будет также рационально использовать имеющееся 

национальное богатство страны, развивать собственное производство, то 

Казахстан сможет достичь еще больших результатов, что позволит 

существенно подниматься в рейтинге мировой конкурентоспособности. К 

слову, на данный момент РК находится на 35 месте в рейтинге IMD. 
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Атаниязов С.К. 

Қ. Жубанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру 

болып табылады.Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен 

бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және 

зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-жаңартылған білім 

мазмұнын енгізудің нәтижесі болса керек . 

Қазіргі заман талаптарына сәйкес қазіргі мектеп «білімді тұлға», яғни 

білім, білік пен дағдылары қалыптасқан жеке тұлғаны дайындаумен ғана 

шектеле қоймай, өмірдің өзгерістеріне дайын болатын, белсенді және 

шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке 

тұлғаны дайындау тиіс. Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық 

ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. Сабақ дегеніміздің өзі 

бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты екенін ескерер болсақ, сол бір сағаттық 

оқу сағатына мықты жоспармен келу мұғалімнен үлкен жауапкершілікті талап 

етеді.   

Сонау ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов: «Сабақ беру –

үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол — жаңадан жаңаны табатын өнер»-

 деген екен. Сондықтан қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын, қазіргі 

қолданып жүрген пән ерекшелігіне қарай қолдана білу- оқыту үрдісінде 

мақсатқа жетудің бірден — бір жолы. Қазіргі кезде мұғалімдер де, оқушылар да 

топпен, жұппен, ұжыммен немесе жеке жұмыс жасауға біраз төселіп қалды 

деуге болады. Топтық жұмыс жасаймыз дегенге таңырқамай-ақ әрқайсылары өз 

міндеттерін орындауға тырысып жатады.  

Бұл әрине жаңартылған оқу мазмұнының ажырамас бөлігі, яғни белсенді 

оқу тәсілдері. Осы белсенді оқу тәсілдерін мұғалім тарапынан шеберлікпен 

ережесіне сай іске асыра алу да үлкен шеберлік пен ізденісті қажет етеді. 

Топтық жұмыстың өзін де белгілі бір тәсілге сүйеніп ұсынылса оқушыға 

қызықты болады. Белсенді оқу әдістері арқылы тілдік дағдыларды 

қалыптастыруда түрлі стратегиялардан қолдануға болады. Мысалы: 

гуманитарлық бағыттағы сабақтарда оқылым дағдысын қалыптастырып, 

оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру үшін мынадай стратегиялардан 

пайдалануға болады; 

 «Дауыстап айтылатын ой» стратегиясы 

Мәтінді проекторға шығарып, оқушыларға мәтінмен жұмыс істеу жолын 

түсіндіру қажет. Одан соң дауыстап сұрақ қойыңыз: 

«Мен ең алдымен не істер едім?» Мәтіннің не туралы екенін білу үшін 

суреттерге қарар едім. Мәтінде санға байланысты мағлұматтар көп екен т.б.» 

Маңызды ақпараттарды қарындашпен қоршаңыз. 
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Бұл стратегия арқылы мәтінді түсініп оқуға, мәтіндегі ақпараттарға назар 

аудара білуге үйретуге болады. 

 «Мен жазушымын» стратегиясы 

Алдымен бірлесіп жоспар құрылады, тақырып бойынша идеяларды, ойларды, 

тірек сөздерді, құрылымдарды жоспарлап шығарманың эскизі 

жасалады.Ұжымдық жұмыс тәрізінде айтылған идеяларды, жасалған эскизді 

ескере отырып шығарманы тақтаға жаза бастайды. Мұғалім қайта-қайта 

жасалған эскизге оралып, оқушыларды одан әрі шығарманы жалғастыруға 

жетелейді. Жаңа лексикалық бірліктерді оқуға бағытталған стратегияларды 

айтылым дағдысын қалыптастыруда пайдалануға болады: 

Сөйлеу стратегиялары Қолданылуы 

«Қара-жап-айт-жаз-тексер» 

стратегиясы 

 

Жаңа сөзді оқулықтан  қарайды,оқиды, 

оқулықты жабады, қайталап айтады, 

дәптерге жазады, салыстырып тексереді. 

«Досыңды бағала» стратегиясы Жаңа сөздерді жазады, досына тексеруге 

береді, өзі досының жазғанын тексереді 

 

Ал енді бірлескен яғни топтық жұмыстарды сыныпта қалай жүйелі түрде 

жүзеге асыруға болатынын қарастырайық, көптеген мұғалімдер топқа 

тапсырмаларды іріктеп емес, жай ғана уақытты үнемдеу үшін бірнеше 

тапсырмаларды бөліп тастап орындатуды көздейді, әр түрлі тапсырма 

бергеннің пайдасы да бар шығар, дегенмен тапсырма берудегі мақсат кейбір 

күрделі тапсырмаларды орындауда топтық жұмысты пайдалану әлдеқайда 

маңыздырақ болып саналады. Топқа әр түрлі тәсілдермен бөлуге болады. Топқа 

оқушыларды саралау арқылы да бөлуге болады. Қалай бөлсек те топтық 

жұмыстың белгілі ережелері болғаны жөн.  

Топ жұмысын тапсырар кезде қолданылатын стратегия, уақыт 

регламентін сақтау туралы, бағалау критерийлеріне байланысты ұсынылатын 

дескрипторды түсіндіріп алу керек. Топ өз жұмысын аяқтағанда қорғауға уақыт 

беріледі, қорғап болған кезде дескриптормен салыстыру жасалады. Топтық 

жұмысты осылайша орындату арқылы бірін-бірі тыңдауға, әдептілікіті 

сақтауға, уақытты үнемдеуге үйренеді. Топтың көлемі бірнеше түрге бөлінеді: 

1.шағын топтар 

2.жұптар 

3.үлкен топтар 

Шағын топтар 4-6 оқушыдан құрылған топтар. Мұндай топта жұмыс 

жасау кезінде тек бір оқушының жұмыс жасау үстемділігі азаяды. Жұпта 2 

оқушыдан жұмыс жасайды, мұнда бір-біріне үйрете отырып, өздері де оқуға 

үйренеді. Үлкен топтар 7-10 оқушыдан құрылады, мәселені Ережеге сай жұмыс 

жасауға дағдыландыра алсақ кез келген қиындықты жеңуге болатынын оқушы 

сезіне алады және белсенділігі арта түседі. 

 Қорыта айтқанда белсенді оқу тәсілдерінде оқушылардың бір-бірімен 

ұжымдаса, жұптаса жұмыс жасауы олардың функционалдық сауаттылығын 
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одан әрі арттырып кез келген мәселеге өз көзқарасын еркін білдіретін, шешім 

қабылдай алатын тұлға ретінде қалыптасуына септігін тигізері анық. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

1.  «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік 

орталығының әдістемелік кеңесі ұсынған «Мұғалімге арналған нұсқаулық» 

2018 ж 

2. «Педагогикалық іс-әрекеттің жеке тұлғаға бағытталуы» С. Степанов, 2020 

жыл 

 

Ғылыми жетекші: РНd, доцент Болатова Б. Ж.  

 

ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТІ БАСҚАРУДЫҢ ЖАҢА АМАЛДАРЫ  

 

Атаниязов С.,Атаниязова А. 

Қ. Жубанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Қазіргі таңда еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық 

бағыты, қарқындылығы, қоғамның ашықтығы, жедел ақпараттануы білім 

беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Сондықтан білім беруді 

дамытуға байланысты Қазақстан Республикасының әлемдік білім бері 

кеңістігіне енуі – білім ұйымы басшыларына басқаруды жүзеге асыруда 

жаңаша көзқарасты және инновациялық қызметті талап етеді.  

 Басқару – ұйымдасқан түрлі жүйелердің (оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік) 

және олардың құрылымының сақталуына мүмкіндік беретін, еңбек тәртібін 

қолдайтын, мақсат, бағдарлама, іс-әрекетті жүзеге асыратын функция, үдеріс. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан саяси және экономикалық өзгерістер кез келген 

қызмет саласында жаңартуды қажет етеді. Бұл үдерісте білім беру жүйесін 

басқару, соның ішінде метеп менеджментінің алатын орны ерекше.  

 Менеджмент – бұл басқарудың жаңа философиясы, ол қоғам өміріндегі 

басқару мен менеджерлердің рөлін, сондай-ақ оның әлеуметтік мәнін көрсетеді. 

Бұл басқару үдерісі жүйелі, мақсатқа сай және қарамағындағылардың 

абыройлы жұмыс жасап, содан рахат алатындай, нәтижеге қол жеткізудің 

жоспарын құру. Менеджмент басқару саласындағы адамның қызметі. Ағылшын 

тіліндегі Оксфорд сөздігінде «Менеджмент – тәсіл, адамдармен қарым-қатынас 

жасау, басқару құралы, өнері» деп көрсетілген.  

 Қазіргі менеджмент дегеніміз – ұйымдағы жаңа басқарушылық ойлау, 

нарықтық қатынастарға лайықталған басқарудың философиясы, саясаты, 

әдістері, принциптері, басшылардың өз бетінше әрекет жасауы, шешім 

шығаруы, бұйрықты күтіп жоғарыға жалтақтамай, күрделі мәселелерді шешуді 

жүзеге асыруы. Осы аталған ойды қорытындылай келе білім беру ұйымындағы 

педагогикалық менеджментке тоқталсақ.  

 Педагогикалық менежмент негізіндегі мектепті басқарудың 

ұстанымдары: 
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 Біріншіден – кез келген мектеп жекелеген түрде өмір сүрмейді, мектеп 

республикадағы білім беру жүйесінің бөлігі болып табылады. Сондықтан 

мектеп басшылары мектеп ішіндегі және оны қоршаған ортамен 

байланыстарды нығайтып, ынтымақтастық ортасын құрып, мектептің дамуын 

жүзеге асыруы қажет.  

 Екіншіден – кез келген мектеп өзінің миссиясын, философиясын, 

саясатын анықтауымен мықты. Осы және басқа да өзекті әрекеттің қалыптасуы 

мектеп менеджментінің ғылыми негізін құрайды. Сондықтан аталған түйінді 

мәселелер мектептің нормативті – құқықтық құжаттары: тұжырымдамасы, 

ережесі, даму бғдарламаларынан өтуі тиіс.  

 Үшіншіден -  бүкіл мектеп жүйесінің орталық діңгегі мектеп түлегінің 

тұлғасы – білім берудің басты мақсаты болып есептелінеді. Сондықтан 

мектепті басқаруда түлек тұлғасы – мектепті басқаруда күтілетін нәтиже 

ретінде қабылданады.  

 Төртіншіден -  нақты нәтижелерге қол жеткізудің басты шарты – білім 

беру үдерісі барысында ұжым мүшелері арасында жағымды, тиімді қарым – 

қатынас орнату. Соған байланысты басқарудағы қарым қатынастың қазіргі 

уақыттағы әдіс-тісілдерін, біріктірілген стратегиялық жүйелі – кешенді 

қатынастарды қолдану.  

 Сонымен жоғарыда аталған мектеп менеджменті ұстанымдарына 

байланысты мектеп басшыларының қызметіне жаңа талаптар қойылады.     

Мектепті басқару үдерісінде менеджердің атқаратын функциялары: 

тұлғааралық, ақпараттық, өкілеттік, басқарушылық, ынталандырушылық, 

бақылаушылық. Осы аталған функцияларды атқару үшін менеджердің бойында 

арнайы білім, білік (құзырет) қалыптасуы қажет.  

Мектепті табысты басқару үшін менеджер менеджмент бойынша үнемі 

оқып, ізденіп білімін толықтырып отыруы тиіс. Менеджмент жүйесі бойынша 

менеджер өзінің кәсіби деңгейін мына бағыттар бойынша арттыруы қажет деп 

ойлаймын. Олар: құқықтық, экономикалық-қаржылық, басқару, ұйымдастыру, 

ақпараттық талдау, жобалау-зерттеу, мониторингтік, жаңашылдық, әдістемелік.  

Сонымен кез келген әрекетті орындауда менеджер алдымен ақпарат 

жинап, оны қабылдайды содан кейін ақпаратты талдау негізінде әрекеттің 

жоспарын жасау үшін қызметкерлермен өзара байланысқа шығады. Келесі 

кезеңде жоспарды іске асырудың жолын таңдайды, осы бағытта түрлі 

қиындықтарды жеңу үшін өзінің ерік-жігерін жұмсайды және жұмысты іс 

жүзіне асыру мақсатында белсенділік көрсетеді. Бұдан кейін әрекетті 

орындауда сенімді болуы, оған берілмеуге, өз ісін тіпті қиын-қыстау 

жағдайларда да ары қарай жалғастыруға көмектеседі. Ең соңғы тұлғалық 

қасиеттер тобы – даналық, бұл адамды қоршаған ортаның, құбылыстың 

тұтастығын және өзара байланысын терең түсінуге мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда қазіргі мектеп – үлкен және күрделі құрылым, оның 

табысты қызметі сапалы білім беру үдерісі және педагогикалық ұжымның, 

соның ішінде басшы кадрлардың жоғары кәсіби еңбегі нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Аталған табысты қызмет мектепті дәстүрлі түрдегі іс-әрекетінен 
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инновациялық бағытта дамуына үлкен мүмкіндіктер тудырады. Осы бағытта 

жұмыс жасап жатқан барлық әріптестеріме жұмыстарында шығармашылық 

табыс тілеймін.   

 

   Пайдаланылған әдебиеттер: 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ  КӘСІПОРЫНДАРЫН НЕСИЕЛЕНДІРУДІҢ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Амалбек Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

         Ғылым мен техника дамуымен таң қаларлық әр түрлі жобалар пайда бола 

бастады. Олардың көбісі бір жаңалықпен немесе өнер тапқыштықпен бүкіл 

адамзатты азық-түлікпен қамтамасыз етуді мақсат етіп қойды. Жер 

шаруашылығы мен мал шаруашылығын, сонымен қоса олардың жетекші 

салаларын, агроөнеркәсіп өндірісі саласындағы жалпы ғылыми техникалық 

өркениетті дамыту әлі ұзақ жылдарға, жүз жылдықтарға жалғаса береді. 

Адамзаттың азық-түлік проблемасын табысты шешу тек осы жолмен ғана 

айқындалмақ. 

Агроөнеркәсіптік өндірісті қаржымен қамтамасыз етуде несиелік 

механизмнің орны бөлек екені мәлім. Соған қарамастан, осы күнге дейін 

экономиканың аграрлық секторындағы қаржы-экономикалық қатынас 

жүйесінде ауыл шаруашылығын несиелеу өзектілігін жоймай келеді. Ол 

ғылыми-әдістемелік тұрғыда негіздеуді және оны ұйымдастыру жөніндегі 

ұсыныстарды қарастыруды талап етеді. 

Аграрлық бизнестің шағын субъектілерін кең көлемде қамту және 

ресурстық базаны кеңейту үшін банк жүйесінің немесе басқа да ортадағы 

делдалдық ұйымдардың (микронесие берушілер, несиелік серіктестіктер, т.б.) 

ауылдық несие кооперативтерімен бірлесе әрекет етуі қажет деп ойлаймын.. 

Бұл кооператив пайшыларының жәрдем беру жауапкершілігі негізінде несиеге 

берілетін қаражатқа шағын және орта кәсіпкерлік пен қосалқы шаруашылық 

субъектілерінің қолын жеткізуге жол ашады. Яғни жеке-жеке несие алуға 

мүмкіндігі жоқ шағын кәсіпкер өзі секілді өзгелермен бірлесіп, қолдарындағы 

дүниесін қосып, кепілдікке қойып, несие алады да, алынған несиені әркім өз 

қосқан үлесіне байланысты бөлісетін болады. Яғни бұлар кооператив 

пайшылары болып есептеліп, бірлесе әрекет ету арқылы қолы қысқа өнім 

өндірушілердің несиеге қаржы алуына жол ашады. 

Несие кооперативтерін басқарудың демократиялық формасы, кооператив 

мүшелерінің жұмысы нәтижесі үшін бір-біріне жәрдем беру жауапкершілігін 

жете сезінуі ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақтандыру және меншіктің 
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барлық түріндегі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерінің қаржы 

жағдайын жақсартудың негізгі факторының бірі болып табылады. Оған 

экономикалық және құқықтық жағдайдың әлі де болса дайын еместігіне 

қарамастан, несие кооперативі жүйесін кезең-кезеңімен жүзеге асыруға болады. 

Ол үшін ауыл тұрғындары сұраныстарына толық жауап бере алатын «Несие 

кооперативтері туралы» Заң жобасын дайындау қажет. 

Ал бүгінгі орын алып отырған банк несиелеріне қол жеткізудің 

күрделілігі жағдайында ауыл шаруашылығы өндірісінің кең көлемде дамуы 

теориялық жағынан да, практикалық тұрғыда да мүмкін емес. Менің ойымша, 

жалпы, несие беруде қазіргі таңдалып алынған схема ауыл шаруашылығын 

дамыту операцияларын жүргізудің заманауи талаптарына жауап бере алмайды. 

Бұл схема, әсіресе, дәл бүгінгі таңда отандық ауыл шаруашылығы, Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев қойған мәселе бойынша, Шығыс Еуропа елдерінің 

деңгейіне жетуге ұмтылуға бет бұрған кезде өзін ақтамайды. Шығыс Еуропа 

елдерінің ауыл шаруашылығын реформалау кезіндегі тәжірибесін еске алудың 

өзі жетіп жатыр. Шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік елдерінен 

айырмашылығымыз, бізде күні бүгінге дейін республика аграрлық секторын 

мемлекеттік реттеудің күшті және белсенді саясаты қажет екендігін ҚР Үкіметі 

түсінбей келеді. Ауыл шаруашылығы халықаралық қаржы құрылымдарының 

айтуымен мемлекеттің монетарлық саясатының нысаны күйінде қалып отыр. 

Осылай отандық ауыл шаруашылығының несие және инвестиция тартуға 

тартымдылығын қамтамасыз ету бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналуда. Бұл 

проблеманы шешуді мемлекеттің белсенді түрде араласуынсыз бірде-бір ел 

шеше алмаған. Мемлекеттің аграрлық секторға несие-қаржы механизмі арқылы 

қолдау көрсетуге ұмтылысында жүйелілік сипаттың жоқ болып тұрғаны да сол 

себепті. Өйткені оның көптеген элементтері заң жүзінде бекітілмеген, 

сондықтан да тауар өндірушілер үшін ол болашақтың айқын бағдары бола 

алмайды.. Сонымен қатар қолдау шаралары мемлекеттік реттеудің басқа 

формаларынан тыс та (мысалы, монополияға қарсы) қолданылады. Оларды 

қолдану нәтижесінің негізгі пайдасы көбіне ауыл емес, сонымен аралас 

монополияландырылған салаларға (минералдық тыңайтқыштарға дотация, 

тауарлық несие, т.б.) тиіп жатады. Яғни тиімсіз болып отырған қолдау көрсету 

формасының өзі емес, оны басқа да проблемалар шешімін таппай тұрған 

жағдайда жүзеге асыру әдісі. Бұдан келіп шығатын түйін – Қазақстан 

Республикасында бірінші кезекте «Аграрлық секторды мемлекеттік реттеу 

туралы» Заң қабылдау керек. 

Әлемнің дамыған мемлекеттерінде халықты азық-түлікпен толыққанды 

қамтамасыз ету және фермерлердің табысты болуына қолдау көрсету 

мәселелерін шешу мақсатында олардың үкіметі ауыл шаруашылығының 

тиімділігін арттыруға жәрдем бере отырып, жанды көмек көрсетеді. Еуропалық 

Одаққа біріккен Батыс Еуропа елдерінде ауыл шаруашылығына қауымдастық 

бюджетінің 65% жұмсалып, оны басқару ауыл шаруашылығының өнімділігін 

көбейтуге, рыноктарды тұрақтандыруға бағытталып, орталықтандырылған. 
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Енді статистикалық көрсеткіштерге сүйенсек, экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметтері бойынша, фермерлер 

табысындағы мемлекеттік көмек үлесі Австралияда – 15, АҚШ-та – 30, 

Канадада – 45, Австрияда – 52, Швецияда – 59, Жапонияда – 66, Финляндияда – 

71, Норвегияда – 77, Швейцарияда – 80 пайыз екен. Ал Қазақстанда ауыл 

шаруашылығына жұмсалған мемлекет бюджетінің шығыны 2002 жылы 28 770 

миллион теңгені құрапты. Немесе ол жалпы ауыл шаруашылығы өнімінде 5,1 

пайызды құраған. Агроөнеркәсіп секторының нарықтық қатынастарға өтуі 

институттық ұйымдар құруды қажет етеді. Институттық ұйымдардың дамуы 

мен өркендеуі әр елде әр түрлі болғанымен, оның ауыл шаруашылығын 

қаржыландыру-несие беруде мемлекеттік реттеуді құрылымдауы, қызмет 

көрсетуі және басты бағыттары бірдей. Олардың жұмыстарының негізгі 

бағыттары – агроөнеркәсіптік секторын қаржыландыру-несие беру жүйесі, ішкі 

ауыл шаруашылығы рыногын, ауыл шаруашылығындағы өндірістік-

құрылымдық қайта құрылуды реттеу. 

Ауыл шаруашылығын және оған қызмет көрсету саласын дамыту 

проблемасын шешу үшін әлемдік тәжірибе мен Қазақстанның ауыл 

шаруашылығы өндірісінің даму ерекшеліктерін назарға ала отырып, 

мемлекеттік реттеу және өзін-өзі реттеу, ынталандыру негізінде несие-қаржы 

механизмін құрған жөн. Республикалық бюджеттің ғана емес, экономиканың 

тұтастай балансына бағытталған қаржы тұжырымдамасын жасап, жүзеге 

асыратын да уақыт жетті. Ауыл шаруашылығы ел экономикасы жүйесінде 

қарастырылуы тиіс. Агроөнеркәсіп кешені экономиканың барлық саласы 

тоғысатын алып жүйе. Еліміз азаматтарының қауіпсіздігі де, жақсы тұрмыс 

кешуі де ауыл шаруашылығының дамуына байланысты. Сондықтан да «Ауыл 

шаруашылығын 2006-2016 жж. дамыту туралы» Заңды жасау да уақыттың 

талабына сай келіп тұрған секілді. Ол заң бір жағынан, рыноктың жетілмей 

жатқан тұсын, екінші жағынан, ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеудің 

жетілмей жатқан жағын өтеп, сонысымен ел экономикасындағы аграрлық 

секторды қаржыландыру және басқарудың тиімділігін қамтамасыз етер еді. 

Кейбір ресми тұлғалар экономиканың аграрлық секторы үшін, тіпті көктемгі-

күзгі дала жұмыстарын несиелеу схемасына енбеген, несие серіктестіктері мен 

шағын несие беру ұйымдарын дамыту жеткілікті деп есептейді. Менім ше, бұл 

ауыл шаруашылығын кемсітетін жаңсақ пікір. Алдымен несие серіктестігі 

дегеніміздің банк мекемесі емес екендігін естен шығармау керек. Ал ауыл 

бүгінгі күні кешенді банк қызметіне зәру. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің жекелеген басшыларының «Аграрлық 

несие корпорациясы» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ және 

«Қазагроқаржы» АҚ-тарды құру ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің 

қаржы сұранысының барлық проблемаларын шешеді деп ойлауы қате пікір. 

Өйткені, мұның бәрі республика ауыл шаруашылығы үшін ақша ресурсын 

тарту емес, тек бюджет ақшасын бөлумен айналысуда. Сонымен, талдау жасай 

отырып көзіміз жеткені, үкіметтің қаржы-несие саясаты, алдымен мемлекеттік 

реттеу саясаты қайта қарауды талап етеді. 
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Қазіргі уақытта агроөнеркәсіп кәсіпорындары шаруашылық механизмнің 

жетілмеуінен, коммерциялық ақпараттың жеткіліксіздігінен, сыртқы орта 

факторларының (тұтынушылардың іс- әрекеті, нарықтық конъюнктураның 

өзгеруі, жаңа тауарлардың пайда болуы т.б.) әлсіз талдануынан және нарықта 

жұмыс істеу тәжірибесінің жоқтығынан тұрақсыз шарттарда әрекет етіп келеді. 

Сондықтан ауыл шаруашылық өнімін тұтынушыға дейін тиімді жеткізуге 

бағытталған ғылыми зерттеулер өзекті мәселелердің бірі болып келеді. 

Аграрлық сектор саласын қалыптастыру барысында негізінен тиімді 

аймақтардың ғылыми жүйесі зерделенеді, яғни қолданыстағы құралдардан әсер 

алу элементтерін айқындау керек: ауыл шаруашылық салалары, ауыл 

шаруашылық саласын өндірістік қамтамасыз ету, өнеркәсіп саласын жетілдіру, 

ауыл шаруашылық тауарларын жеткізу және сақтау орындарын қарастыру, 

тауарларды соңғы тұтынушыға дейін жеткізу. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Әбдіғалиев М.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бірқатар экономикалық көрсеткіштер бойынша Қазақстан әлемде 

көшбасшы орынға ие. Бұл, ең алдымен, стратегиялық маңызы бар көптеген 

шикізат ресурстарының қорлары мен өндіру көлемін атауға болады. Отандық 

экономика құрылымындағы тау-кен өндірістерінің басымдылығы, оның ірі кен 

орындарын игеруге мамандануы Одақ ішіндегі еңбек бөлінісі жағдайында 

нарықтық кезеңге енгені белгілі. Өтпелі кезеңде өндіріс күрт қысқарды, 

экономика терең дағдарыс жағдайына енді. 

90-жылдардың соңында қалпына келтіру процестері негізгі, профильді 

салалардан басталды. Пайдалы қазбалардың едәуір көлемін алуды талап ететін 

тау-кен өндіру, металлургия өндірістерінде өндіріс тез арада қайта жанданды, 

бұл экономиканың серпінді өсуінің негізіне айналды. 
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Минералдық-шикізат ресурстарын өндіру және қайта өңдеу 169 елде 

жүзеге асырылады. Жетекші өндірушілер қатарында Қытай, АҚШ, Австралия, 

Канада, Ресей бар. Қорлары бар мемлекеттердің ешқайсысы оларды өндіруден, 

қайта өңдеуден, тасымалдаудан бас тартпайды. Оның үстіне минералды 

ресурстарға бай елдердің қатарына кіретін Қазақстан сияқты елдер де бар. 

Республика елеулі қоры бар геологиялық, тау-кен ісін, металлургия 

кешенін жан-жақты дамыта отырып, өзінің бәсекелестік артықшылықтарын 

нығайтуға тиіс, Қазақстандық жер қойнауы елеулі байлықтарды өзінде 

сақтайды. Табысты реформалардың сенімді негізіне айналған осы маңызды 

салаға баса назар аудару, ғылыми-технологиялық сүйемелдеуді уақтылы 

жаңарту қажет. Сала ғылымды қажетсінетін, жоғары технологиялық әлеуетті 

өсіруде. 

Біздің ойымызша, мемлекет инфрақұрылымның, электр энергиясының, 

судың болжамды баланстарына ие және біз қандай адами ресурстар қажет 

екенін нақты білеміз. Біз шикізат қорына емес, озық технологияларға 

негізделген экономика, салмақты сыртқы сілкіністерге ойдағыдай төтеп бере 

алатын экономика құруға тиіспіз. Үкімет нарықта сұранысқа ие мамандарды 

даярлау үшін техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту жоспарларына 

қажетті түзетулер енгізді. 

Мемлекет шағын және орта бизнесті қолдау бойынша дағдарысқа қарсы 

шаралар қабылдады. Бұл мақсатқа бюджеттен 50 млрд теңге бөлінді. Қаражат 

"Даму"кәсіпкерлікті дамыту қорына жіберілді. Соңғы қарыз алушыға ақша 

"қоса қаржыландыру"бағдарламасы бойынша екінші деңгейдегі банктер 

арқылы жеткізілді. Шағын және орта бизнес мынадай шарттарда кредит береді: 

сыйақы мөлшерлемесі 12,5% – дан аспайды, кредит беру мерзімі-7 жылға дейін. 

Дегенмен, дағдарыс қаржыға қатты соққы бергенін ұмытпаңыз. Дағдарыс 

кезінде есептен шығарылған ресурстарды қалпына келтіруге уақыт қажет. 

Қазақстан экономикасының шикізаттық бағыты қысқа уақыт ішінде 

жойылмайды және мұнайдың жоғары бағасы қазіргі уақытта ел ауқымындағы 

тұрақтылыққа ықпал етеді, бірақ табыс көздерін әртараптандыруға ықпал 

етпейді. Сондықтан мұнай бағасы ұзақ мерзімге айтарлықтай төмендеген 

жағдайда біздің экономикамыз өте осал болып табылады. 

Қазіргі уақыт кезеңі ұлттық инновациялық жүйені әзірлеу, пилоттық 

жобаларды әзірлеуден оларды іске асыруға көшу уақыты, инновациялық салаға 

шетелдік және отандық инвестицияларды қуатты тарту кезеңі болуға тиіс. 

Қазақстанға серпінді даму доктринасын пайдаланған жөн. Инновациялық 

саладағы "серпіліс", зияткерлік әлеуеттің "жоғары кернеуі" болжанатын 

дамудың тиісті алғышарттары болады. "Инновациялық серпіліс "алдын-ала 

құрылған қажетті мемлекеттік бағдарламалар, дамыған инновациялық жүйе, 

ғылыми-технологиялық база, адами капиталмен мүмкін болады. 

Мемлекеттің экономикалық серпіні инновацияларды енгізуді және 

дамытуды талап етеді. Кең мағынада инновация дегеніміз-нарықта сатылатын 

жаңа немесе жетілдірілген өнім, практикалық қызметте қолданылатын жаңа 

немесе жетілдірілген технологиялық процесс түріндегі инновацияның 
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түпкілікті нәтижесі. Инновация кәсіби менеджментпен бірге корпорация 

өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қуатты негізін құрайды. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ МЕРИТОКРАТИЯ ПРИНЦИПІ 

                              

Алмагамбетова Аида Кайратовна                         

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Еліміз жүзеге асырып жатқан «Қазақстан-2050» стратегиясының басты 

мақсатына сәйкес келетін жаңа қазақстандық арманға аяқ басылды. 

Меритократиясыз Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына 

кіруін жоспарлау мүмкін емес. Сондықтан меритократия бүкілхалықтық 

арманның негізгі қағидаты болып табылады, онда зайырлы, әлеуметтік, 

демократиялық және құқықтық мемлекет азаматтарының құқықтары мен 

міндеттері нақты көрсетілген. Ел жаңа арманға қарай «бес институтционалдық 

реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын әзірлеуден 

бастаған еді. Президент... Назарбаев мәлімдеген, іске асыру үшін «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспары әзірленген 5 институционалдық реформаның барлығы бір-

бірімен байланысты, өзара іс-қимыл жасайтын және бір-біріне тәуелді бір 

жүйенің құрауыштары ретінде қаралады. Президент оны  меритократияның 

ғылыми принциптері негізінде қалыптастырды. «Меритократия» сөзі білім мен 

әлеуметтік жағдайдағы жетістік қабілеттер мен жеке күш-жігердің нәтижесі 

болып табылатын қоғамның формасын білдіреді. Меритократия нәтижеден гөрі 

шығармашылық пен бәсекеге қабілеттіліктің теңдігіне баса назар аударады, 

кәсіби иерархиядағы ұстаным жасына, жынысына, нәсіліне немесе мұрагерлік 

байлығына байланысты емес, әмбебап, объективті критерийлер бойынша 

сіңірген еңбектерімен бағаланады. Негізгі ерекшелігінің бірі-толеранттылықты 

қолдана білу. 

Меритократия урбанизациясыз индустрияландыру процесінің серігі болып 

табылатын қала халқының үлесін кеңейту ретінде мүмкін емес жағдай, ол 

жақсы дайындалған кадрларды қажет етеді. Урбанизация қаланы жоғары 

білімді интеллектуалды элитамен қамтамасыз етеді. Біздің мемлекетіміз 

құқықтық, демократиялық, әлеуметтік және зайырлы. Бұл туралы 1995 жылы 

Конституцияда жазылған. Әңгіме мемлекетті кәсібилендіру туралы болып 

отыр, яғни Мемлекетте тек дарынды және білімді мамандар ғана емес, кәсіби 

мамандар мен жоғары білімді мамандар да болуы тиіс – олар меритократия 

қағидаттары негізінде қалыптасады. Меритократия-қоғамды ең лайықты, 
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қабілетті, талантты адамдар басқаратын басқару формасы. «Меритократия» 

терминін ағылшын әлеуметтанушысы М.Янг айналымға енгізді. Тұжырымдама 

«жетістік қағидаты» үстемдік ететін постиндустриалды қоғамның классикалық 

қағидасынан туындайды, онда билікке жеке қасиеттер, жоғары интеллект, 

білім, құзыреттілік және т.б. арқылы қол жеткізіледі. Мемлекетте белгілі бір 

бәсекеге қабілетті, ұтқыр, үйлесімді қасиеттері бар адамдар болуы тиіс, Эдисон 

айтқандай 99% потенциал және 1% шабыттан құрылады . 

Меритократияның белгілері: құрмет, тәртіп, фисилитация, салауатты 

перспекционизм – өзіне және басқаларға қойылатын максималистік талаптар, 

креативтілік, риторикадан практикаға көшу, әлеуметтік орталық, бәсекеге 

қабілеттілікәлеуметтік әл-ауқат болуы мүмкін. Осының барлығы барынша 

жауапкершілік пен кәсіпқойлықты, корпоративтік мәдениеттің жоғары деңгейін 

талап етеді. Президент ел алдына бес ауқымды ішкі міндет қойды: бұл орта тап 

үлесін ұлғайту; 

- бірыңғай ішкі нарықты дамыту;  

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес;  

-жаңа жұмыс орындарын құру; 

- ұлт бірлігін нығайту. 

 Бұл шаралар қоғамға тек бәсекеге қабілетті таланттар, ұтымды ой мен 

мінез-құлық арқылы адамның ақыл-ой қабілетіне негізделген меритократтар 

арқылы пайда әкеледі. Басқа мемлекеттерге қарағанда Қазақстан экономикалық 

өсуді сақтап қалды және біздің азаматтарымыздың өмір сүру деңгейін 

төмендетпеді. 2012 жылға қарай Қазақстан әлемнің бәсекеге қабілетті 

экономикаларының қатарына кірген болатын.Халқының табысы орташа 

деңгейдегі елге айналды. Біз әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына ендік. 

«Қазақстан – 2030» Стратегиясы іске асырылды. 2050 Стратегиясы ұлт алдына 

жаңа өршіл міндет қойды: әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру. 

Бүгін бізді «Мәңгілік Ел» құндылықтары біріктіреді: азаматтық теңдік, 

еңбексүйгіштік, ғалымға табыну, төзімділік, адалдық және патриотизм. 

Меритократия-интеллектуалды элита. Ол қоғамды инклюзивті жаңғырту 

әдістерін меңгере алады. Меритократия екі нәрсені ескереді. Біріншіден, 

жаңарту процесі тұрақты. Ешкім: «біз постиндустриалды қоғамбыз» деп айта 

алмайды . Бұл тарихтың аяқталуын, жүйенің сақталуын және тоқырауын 

білдіреді. Оның бір дәлелі, американдық философ және саясаттанушы Фукуяма 

батыста қалыптасқан қазіргі әлеуметтік-мәдени шындық адамзат өркениеті 

дамуының ең жоғары кезеңі екенін атап айтқан болатын. 

Меритократия «Нұрлы жол» бағдарламасын іске асырудың қазіргі заманғы 

әдістерін бес институтционалдық реформаны, күштің бес векторын меңгеруді 

талап етеді. Бұл-кәсіби заңнамалық мәжіліс қалыптастыру, құқықтық мәдениет, 

индустрияландыру және әртараптандыру, этносаралық мәдениет, мемлекеттің 

азаматтық біртектілігі, оның халық алдындағы жауапкершілігі. «Мәңгілік ел» 

құндылығының 100 қадамы мен 10 ішкі және сыртқы міндеттері Президент 

ұсынған институционалдық реформаларды көрсетеді. Бізде тұрақтылық пен 

келісімнің өзіндік үлгісі бар. Қазақстан Конституциясы нәсілдік, этникалық, 
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діни және әлеуметтік қатыстылығына қарамастан барлық азаматтар 

құқықтарының теңдігіне кепілдік береді. Сонымен бірге, қазақстандық 

бірегейлікті одан әрі нығайту қажет. Ол азаматтық қағидатына негізделуі керек. 

Барлық азаматтар бір құқықты пайдалануы, бір жауапкершілік жүгін көтеруі 

және тең мүмкіндіктерге қол жеткізуі тиіс. «Нұрлы жол» бағдарламасында 

меритократия қағидаттарын іске асыра отырып, бес институционалдық 

реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадамның практикалық аспектілері 

қаралды. Меритократия-бұл жоғары практикалық мәдениетті, әлемдегі 

қоғамдық-саяси оқиғалар туралы алаңдай және алаңдай алатын мамандардың 

күші. 
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ШАҒЫН ОРТА БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Сагиева С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Мақалада шағын орта бизнесті мемлекеттік ынталандыру мен қолдаудың 

шетелдік тәжірибесін пайдалану жолдарын іздеу қарастырылған.  

Қазіргі уақытта біздің еліміз үшін нарықтық экономикасы бар елдердің 

шетелдік тәжірибесін терең зерттеу және талдау маңызды рөл атқарады. Шағын 

және орта бизнесті қолдайтын мемлекеттік органдар мен биліктің барлық 

деңгейлеріндегі байланыстардың кеңеюі шағын және орта бизнестің шетелде 

қалай ұсталатынын, ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесін, сондай-ақ 

шағын және орта бизнестің үлесін арттыру үшін қандай шаралар қабылдау 

керектігін түсінуді едәуір кеңейтті. Шағын және орта кәсіпорындар әлеуметтік-

экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған. 

Нарықтық экономикасы бар шет елдердің тәжірибесін терең зерттеу және 

талдауды бірқатар елдер мысалында қарастырып көрелік. 

Шағын және орта кәсіпорындар экономиканың маңызды элементі болып 

табылатын Жапонияда ШОБ-ті мемлекеттік қолдау тәжірибесі зерттеуге белгілі 

бір қызығушылық тудырады. Жапондық қолдау және даму инфрақұрылымын 

басқару шағын және орта кәсіпорындар жөніндегі мемлекеттік агенттікті 

жүзеге асырады (SMEA), ол Жапония Үкіметінің ШОБ саласындағы жаһандық 

стратегиясын жүзеге асырады. Бұл құрылым бірқатар ірі жеке және мемлекеттік 
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ұйымдармен, ғылыми-зерттеу орталықтарымен белсенді жұмыс істейді, 

олардың ішінде Жапонияда ШОК-тың инновациясы мен дамуы жөніндегі ұйым 

(SMRJ) маңызды рөл атқарады.  SMRJ құрамына төрт технологиялық парк, 

бизнес-инкубаторлар, тоғыз  технологияларды жетілдіру және шок басқару 

жөніндегі институттар. 

Жапония билігі үшін қолайлы жағдайлар жасауға ерекше назар аударады. 

Жапония J-Net21 жүйесін кеңінен қолданады, ол ШОБ-тің дамуы мен жай-

күйін үнемі қадағалап отырады. Жүйелі деректер негізінде мемлекеттің ықпал 

ету және реттеу шараларының барлық кешеніне зерттеулер жүргізіледі, 

тиімділігі талданады және бағаланады  [1]. 

Жапония Үкіметінде шағын бизнесті қолдау Жапонияның сыртқы сауда 

және өнеркәсіп министрлігінің құрылымына кіретін шағын бизнесті басқару 

арқылы қамтамасыз етіледі. Билік органдары орталықта және жергілікті 

жерлерде шағын және орта бизнестің жаңаларын құруға және жұмыс істеп 

тұрғандарын дамытуға жан-жақты жәрдемдесу кредиттер, кредиттер бойынша 

кепілдіктер беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлауға көмек көрсету және 

ШОК субъектілерінің шаруашылық қызметін жүргізу үшін қажетті ақпаратқа 

кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, жекелеген өңірлердің экономикасын дамыту және 

кәсіпорындар арасындағы өнеркәсіптік және технологиялық ынтымақтастыққа 

жәрдемдесу үшін Жапонияда Жаңа ШОБ құруға үнемі назар аударылады.  

Шағын және орта бизнесті қаржыландыру сонымен қатар қолайсыз 

экологиялық факторларға байланысты қаржылық қиындықтарға тап болған 

кәсіпорындарға қаржылық көмектің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар мемлекеттік биліктің бизнес-құрылымдармен екіжақты өзара іс-

қимылын тұрақты дамыту байқалады. Шағын және орта кәсіпорындарды 

мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін бақылау мақсатында ақпараттық 

және коммуникациялық жүйелерді қолданудағы жапондық озық тәжірибе көп 

елдерге өте қажет болуы мүмкін [2]. 

Қытайдың шағын бизнесті қолдаудағы тәжірибесі де қызықты. Шағын 

және орта бизнесті белсенді қолдау және алға жылжыту-Қытайдың 

басымдықтарының бірі. Барлық шағын және орта кәсіпорындарды басқару 

жүйесінде Қытайда "ұжымдық басқару" бұрыннан қолданылып келеді, онда 

бірыңғай басқару орталығы іс жүзінде жоқ, бірақ салалық басқару органдары 

құрылған және Қытайдың шағын және орта кәсіпорындарының сыртқы 

нарықтарға шығу мүмкіндіктерін үйлестіретін арнайы орган — Қытайдағы 

шағын және орта кәсіпорындардың сыртқы ынтымақтастығы жөніндегі 

үйлестіру орталығы бар. 

Сонымен қатар, China SME Online қоғамдық ақпараттық қызметі жұмыс 

істейді (CMEO), ол өз қызметін ҚХР-ның барлық аймақтарында жүргізеді, күн 

сайын оған қызметтерге 200 000-нан астам клиент жүгінеді. CMEO ақпараттық 

желісі өз пайдаланушыларына қазіргі уақытта ең өзекті болып табылады. 

Мұнда: қолданыстағы ережелердегі ағымдағы өзгерістер мен үрдістер, жаңа 

реттеуші құжаттардың пайда болуы, шетелдік және жергілікті нарықтардағы 
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жеткізілімдердің талап етілетін көлемі мен сұраныс туралы ақпарат. Желі 

шағын бизнес өнімдері нарығының жай-күйі, ШОБ сегменті шығаратын ең 

жоғары сапалы өнімдердің сипаттамалары туралы ең толық және қазіргі 

ақпаратты көрсетеді. 

CMEO шағын және орта бизнес кәсіпорындарындағы бос жұмыс орындары 

туралы хабарлайды. Әр түрлі аймақтарда және қалаларда желі ақпаратты 

жинайды және ұсынады , жұмыс берушілерге жұмыс іздеп жүрген адамдар 

туралы кәсіпкерлерге консультациялар жүргізеді,  техникалық және білім беру 

қызметтерінің кең тізімін ұсынады. 

ҚХР үкіметі барлық кәсіпорындарда техникалық инновациялар жүйесін 

дамытуды көтермелейді және қолдайды. Ғылым мен техниканың жетістіктерін 

өндіріске енгізуді ынталандыру және кәсіпорын қызметкерлерінің 

технологияны дамыту тетігін құру үшін мемлекет ғылым мен технологияны 

"жалпы үлес"ретінде қарау керек деп санайды. 

Қытайдың шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау жүйесін құрудағы және 

жетілдірудегі тәжірибесі Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау және реттеу жүйесін дамытуда пайдалы болатыны сөзсіз.  

Қазіргі уақытта АҚШ-та шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

АҚШ Президенті жанындағы шағын бизнес Әкімшілігінің (Small Business) 

тікелей қатысуымен жүзеге асырылады.  

АҚШ-та шағын бизнесті несиелеу екі көзден тұрады: шағын бизнес 

әкімшілігі және коммерциялық банктер. Несиелердің ең көп үлесін шағын 

бизнес әкімшілігі береді. Шағын бизнесті қолдау бойынша бірқатар шаралар 

қабылданды, салық және заңнамалық жеңілдіктерді қоса алғанда. Ұсынылған 

және жүзеге асырылған ең маңызды шаралар қатарына мыналар жатады [3]: 

 инвестициялық салықты төмендету (компаниялар үшін 7% - ға қысқарту, 

жылдық сату көлемі 5 миллион доллардан аспайды. салық төлеу жылының 

алдындағы үш жыл ішінде);  

 капиталдың нарықтық құнын арттыруға салынатын салықтан босату (кем 

дегенде 5 жыл жұмыс істейтін компанияның капиталын сатуға салынатын 

салықты азайту 50% - ға, капиталы 50 млн.); 

 өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін медициналық сақтандыру (өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар мен олардың асырауындағы адамдар үшін сақтандыру 

жарнасын 25% - ға қысқарту); 

 "кәсіпкерлік аймақтарын" құру; 

 шағын кәсіпорындардың несие алу процедурасын жеңілдету;  

 құжаттарды ұсыну және ресімдеу.  

Көптеген елдер Жапония, АҚШ тәжірибесін сәтті қолданады. Әрине, бүкіл 

американдық жүйені толығымен көшіру мүмкін емес және бұл міндетті емес, 

бірақ кейбір аспектілерді ерекше назар аударып, қазақстандық тәжірибеге 

мүмкіндігінше енгізуге болады. 

Шетелдік инвестицияларды тарту, шетелдік менеджерлердің тәжірибесін 

пайдалану да аса маңызды. Қазіргі уақытта Қазақстанда шағын және орта 

бизнесті белсенді түрде дамыту қажет, бұл оның ЖІӨ-дегі үлесін едәуір 
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арттырады. Әрине, шет елдердің тәжірибесі және оны пайдалану Қазақстан 

үшін үлкен маңызға ие, әсіресе шағын және орта бизнесті дамыту мен 

қолдаудың ұзақ мерзімді Стратегиясын жасауға қатысты. Бұл тәжірибені 

зерттеу және қолдану аймақтық деңгейлерде шағын және орта бизнесті қолдау 

мен реттеудің қазақстандық мемлекеттік жүйесінің құқықтық, 

ұйымдастырушылық және институционалдық дамуына айтарлықтай ықпал 

етеді. 
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫН 

ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Нұралы Г.Б., Қалыбекова Д.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазақстанның бүгінгі экономикалық ақиқатының фактілері мен 

проблемалары болып, экономикалық нақты және қаржы секторларының 

дамуының арасындағы ертерек пайда болған тепе - теңсіздіктерге тереңделу 

табылады. 

Нақты сектордың кәсіпорындарын несиелендіруді ұлғайту көп жағдайда, 

нақты экономиканың салаларындағы құрылымдық түрлендірілуінің темптері 

мен мінездемелері арқылы анықталады, сондай- ақ кәсіпорынның меншігінің 

қаржылық жағдайы мен құрылымы туралы мәлімет деңгейімен анықталады. 

Осылайша, көп жағдайда экономиканы нақты және банктік секторындағы 

қабылданатын шешімдердің келісімділігі мен тиімділігі, бір жағынан, нарықтық 

және несиелік тәуекелдердің бөлістірілу механизміне; екінші жағынан, 

кәсіпорынның қаржы шаруашылық жағдайынан және қалыптасқан 

экономикалық конюнктурасын бағалануына байланысты болады. 

Бұл негізгі орынды екінші деңгейлі банктер мен нақты сектордағы 

кәсіпорындардың қаржы жағдайының меншікті мониторинг жүйесін құру 

сұрақтары алады. Бұл банктерге өзінің мәліметтер базасын құруға мүмкіндік 

береді және несие алушы- кәсіпорындардың бағалануын оңайлатады. 

Бұл Қазақстан экономикасының даму мүдделеріне жауап беретін, банктік 

істі жетілдіру мен банктік жүйені қалыптастыру бойынша берілген міндеттерді 
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шешуге Қазақстанның Ұлттық банкінің және атқарушы органдарының мақсатқа 

жету талаптарының орындалуына ықпал ету керек. Даму стратегиясының 

жүзеге асырылуы мақсатында бірнеше іс- шаралар жүргізу және ұйымдастыру 

шараларының кешенін жүзеге асыру қажет болады. Айта кететін жайт, бұл 

аталған стратегия жобасының сөзсіз өңделуі мен жетілдірілуін қажет 

ететіндігінде, бірақ, меніңше, ол біріншіден, Қазақстанның Ұлттық Банкімен 

жасалған “Банктік істегі сәттілік және сәтсіздік жеке банктік фирмалардың 

бақылауынан тыс жалпы факторлармен анықталады. Оларға банктік қызметті 

реттеу, экономикалық жағдайлар, пайыздық ставкадағы ауытқулар жатады.[1] 

Карточкалық бизнесті дамытуға бағытталған өткен жылғы әзірлік 

шараларының нәтижелері Банктің төлем карталары рыногында сәтті дамуын 

болжауға мүмкіндік береді. Карточкалық бизнесті дамыту шеңберінде 

банкоматтар мен POS-терминалдар желісін бұдан былай кеңейту, 

банкоматтарда карта ұстаушыларға ұсынылған қызметтерді кеңейту 

болжанады. 

Кез-келген банктің өз капиталын есептеу кезінде сол банктің 

субординирленген қарызын қосуға болатындығы қарастырылады. Біздің 

ойымызша субординациялық қарыздың меншік капиталына барлық жағынан 

ұқсас екендігіне қарамастан, ол бәрібір болып табылады. Меншік капиталының 

өзге де ресурстарынан ерекшелігі – ол банк құрылтайшыларының еңбегімен 

жинақталған жәнетабыс көзінің заңдылығы Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес келетін капитал бола тұра, банк ақшасын сатып алу кезінде 

белгілі бір шектеулер қойылады. 

Банк үшін маңызды әрі барынша пайда алып келетін операциялары 

болып, несие, депозиттер болып табылады. Сондықтан банк үшін осы операция 

түрлерін үнемі жетілдіріп, жаңартып тұрған маңызды. Себебі пайда банк үшін 

де, клиент үшін де маңызды. 

Жалпы банк өз жеткен жетістіктерінде тоқталмайды. Болашақ 

стратегиясы, сонымен қатар, Қазақстан БСҰ кірген уақытта өз бәсекелестік 

мүмкіндіктерін жоғарылату мақсатында жоспарын келесі кестеден көруге 

болады.[2] 

«RBK bank» АҚ-ы алдағы жылдарға арналған даму жоспары келесідей 

болып табылады:  

 Шағын және орта бизнесті қаржыландыру көлемін өзінің несиелеу 

бағдарламасының шеңберіне де, сондай-ақ халықаралық қаржы 

институттарының қаржыларын тарту арқылы да ұлғайту. 

 Жаңа қарыз нарығын және банктің географиясын кеңейту мақсатында 

ҚР тыс жерлерден халықаралық серіктестік қарым-қатынастарын жетілдіру. 

 Халыққа бөлшек бизнес қызметін көрсету рыногында жетекші банк 

атану. Ең бастысы - сатулар жүйесін құру, оның арқасында Банктің кеңінен 

таралған филиалдар желісінде тұрғындарға қаржылық қызметтің толық 

жиынтығы ұсынылады; 

 Активтерді басқару рыногындағы өз айқындамасын күшейту (кең 

мағынада алғанда, оның ішінде зейнетақы қорын, өмірді сақтандыру 
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компаниясын, брокерлік компанияны, активтерді тікелей басқару жөніндегі 

бөлімшелерді қоса алғанда); 

 Жалпы сақтандыру рыногында табанды да берік айқындама ұстануға 

қол жеткізу; 

 Шағын және орта кәсіпкерлерге несие беру рыногында жетекші 

банктің бірі болу; 

 Ірі экспорттық кәсіпорындарға қызмет көрсетуде мығым айқындама 

жасау; 

 Бәсеке қабілеті жоғары, ең алдымен клиенттердің құрал-жабдық сатып 

алу мұқтаждығын қамтамасыз ете алатын лизинг компаниясын құру; 

 Қазақстан мен оған шектес өңірде қаржы тобының шеңберіндегі 

құрылымдық өнімдер бойынша бизнес ашу; 

 Стратегиялық серіктеспен бірлесіп Қазақстан аумағынан тыс жерлерде 

бизнесті қолға алу және 5 жылдың ішінде шетелдік бизнестің жалпы өнім 

көлеміндегі үлесін 30 пайызға жеткізу.  

 Қорландыру мерзімін ұзарта отырып, қор базасын сараландыруды 

жалғастыру. 

 Халықаралық қаржы стандарттарына сәйкес, TEMENOS Т 24 бизнес 

процестерін автоматтандырудың жаңа жүйесін енгізу. 

 WAP(ыңғайлы) банкинг және интернет-банкинг сияқты қазіргі заманға 

сай алыстан банктік қызмет көрсету жүйесін енгізу. 

 Қазақстан бойынша филиал жүйесін дамыту. 

 Банктік, сақтандыру және басқа да қаржылық өнімдер мен қызметтер 

түрлерін көбейту және одан әрі дамыту. Сонымен қатар клиенттерге тиімді 

шешім қабылдау мақсатында жаңа технологияларды енгізу және дамыту. 

Қызмет көрсетудің сапасын жоғарлату, клиенттік сенімді диалог құру 

мақсатында банк менеджерлер персоналын ұсынады. Олар қаржылық 

консультация береді, іскерлік әріптестіктер табуға жәрдемдеседі, кеңестер 

береді және әр түрлі қаржылық құралдарды пайдалану бойынша нұсқамалар 

береді. 

Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету тұрғысынан алғанда 

корпоративтік және инвестициялық банкингтегі айқындамаларды нығайту 

қажет. Мақсатты клиенттік база мыналар болуға тиіс: 

 аса ірі клиенттер, экспортер-кәсіпорындар, оларға жергілікті және  

шетелдік жетекші банктердің ұсынатын қызметтерімен салыстыруға келетін 

қызметтер түрін көрсететін жағдай жасау. Мұндай клиенттерге жоғары 

деңгейдегі сапалы қызмет пен кешенді банктік және қаржылық қызмет 

ұсынылуға тиіс; 

 сонымен қатар қазіргі уақытта кредитті қажет етпейтін клиенттерге 

де көңіл бөлінгені жөн және оларға қаржы тобының банктік емес, пайызы жоқ 

өнімдерін ұсыну қажет; 

 шағын және орта бизнес саласындағы клиенттер базасын бөлшек 

банкинг секторындағы секілді «one stop shopping» арқылы және түйіспелі 

сатулар есебінен жетілдіру керек.[3] 
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Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау, білім беру және халықты 

әлеуметтік қорғау сияқты әлеуметтік маңызы бар салаларда мемлекеттік 

саясаттың дамуын талдау нормативтік-құқықтық реттеу саласында елеулі 

теориялық-әдіснамалық даярлықты талап етеді. Әлеуметтік салалардың 

мұқтаждарына арналған бюджет шығыстарын қаржыландыру басымдықтары 

елдің негізгі заңымен - оның Конституциясымен айқындалады. 

Білім беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау жүйесі-

қоғамның маңызды салалары, мемлекеттің ықпалы өте жоғары. Мемлекеттің 

осы саладағы саясаты мемлекеттің ұзақ мерзімді кезеңдегі даму 

тенденцияларын анықтайды, өйткені дәл осы салалар елдің адами капиталының 

байлығының қалыптасуына тікелей әсер етеді. Басқаша айтқанда, әлеуметтік 

саланы дамытудың басымдық дәрежесі ұзақ мерзімді өсу мен бәсекеге қабілетті 

экономика құру перспективаларын айқындайды. 

Әлеуметтік-экономикалық және демографиялық факторларды кешенді 

есепке алмай, білім беру, денсаулық сақтау, халықты қорғау жүйесінің 

ағымдағы жай-күйі мен даму үрдістерін талдау мүмкін емес. Бұл факторлар 

білім беру және денсаулық сақтау саласындағы қызметтердің түрлері мен 

нысандарының сәйкестігін, сондай-ақ тиісті жүйелер дамитын контекстті 

анықтайды. 

Білім беруді, денсаулық сақтауды және халықты әлеуметтік қорғау 

жүйесін жаңғырту және реформалау жағдайында көп нәрсе осы жүйелерді 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету және нормативтік-құқықтық реттеу 

жағдайына байланысты, өйткені білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қорғаудың қалыптасқан жүйелерін реттейтін құқықтық нормалар қауын 

салаларындағы мемлекеттік саясатты құрайды. 

Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік көмектің жоғары 

маңыздылығы оларды халықтың өмірлік қажеттіліктеріне айналдырады. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасында зерделенетін салалар 

басымдығының мемлекеттік кепілдіктері заңнамалық түрде айқындалған. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы (28-30-баптар), сондай-ақ 
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мамандандырылған заңдар, заңға тәуелді және өзге де нормативтік құқықтық 

актілер білім берудің, денсаулық сақтаудың және әлеуметтік қорғаудың 

басымдық дәрежесін айқындайды. 

Азаматтарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 

ұсыну бойынша мемлекет өзіне алған міндеттемелердің барабар қаржылық 

қамтамасыз етілмеуі проблема күйінде қалып отыр. Тегін медициналық көмекті 

ақылы қызметтермен алмастыру бар. Кепілдендірілген көлем мен ақылы 

негізде көрсетілетін медициналық қызметтер арасында нақты айырмашылық 

болмағандықтан, халық тарапынан медицина қызметкерлерінің пайдасына 

бейресми төлемдердің жоғары деңгейі сақталып отыр. 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 

ұсынылатын медициналық көмекті тұтынуды есепке алу тиісінше жолға 

қойылмаған, бұл көлеңкелі экономиканың өсуіне ықпал етеді. 

Әлеуметтік қорғауға жыл сайын мемлекеттік бюджет шығыстарының 

абсолюттік мәнде ұлғаюы байқалады. 

Республикалық және жергілікті бюджеттердің шығыстары арасындағы 

арақатынасты қарастыра отырып, негізінен әлеуметтік шығыстарға шоғырлану 

орталықта жүретінін, яғни еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің негізгі 

бюджеттік бағдарламалары болып табылатынын анық көруге болады. 

Бұл ретте бүкіл республикалық бюджет қаражатының жартысынан көбі, 

шамамен 66% - ы жыл сайын республикалық бюджеттен зейнетақы 

аударымдарын алушылар санының өсуіне байланысты зейнетақы 

бағдарламаларына жіберіледі. 

Өкінішке орай, оң өзгерістермен қатар, әлеуметтік-еңбек саласында да 

бірқатар өткір проблемалар бар, олардың біріншісі - ұлттық еңбек нарығының 

еңбек ресурстары қозғалысының ішкі және сыртқы факторларына жоғары 

сезімталдығы. Бұл жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың саны жағынан да, 

сапасы жағынан да теңгерімсіздігінде; жұмыссыздықтың салыстырмалы түрде 

жоғары деңгейін сақтау; еңбекті көп қажет ететін және өнімділігі төмен 

салаларда Жұмыспен қамтудың жоғары үлесінде (жұмыспен қамтылғандардың 

жалпы санының 31,2 пайызы ауыл шаруашылығының үлесіне келеді) және 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың үлесінде (2020 жылы жұмыспен 

қамтылған халық санының 34 пайызы, оның ішінде жеке ауласында жұмыспен 

қамтылған 1,3 миллион адам). Жұмыс күшінің сапасының төмендігін де атап 

өтпеуге болмайды (жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 26,8 пайызын 

жоғары білімі бар адамдар, 37,7 - арнаулы орта білімі бар адамдар, 35,5-жалпы 

орта білімі бар адамдар құрайды). 

Нарықтық экономика жағдайында еңбек қатынастарын реттеудің негізгі 

құралы ұжымдық шарттар болып табылады. Еңбек қатынастарына 

қатысушылардың серіктестігі мен өзара сеніміне сүйене отырып, олар 

Тараптардың міндеттемелерін нақты анықтауға және қызметкерлерді өндірістік 

және әлеуметтік мәселелерді шешуге тартуға мүмкіндік береді. Бірақ, өкінішке 

орай, бұл жүйе орта және шағын бизнес саласында өте баяу енгізілуде. 
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Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау стандарттарын енгізуде де 

проблемалар бар. Бүгінгі таңда өнеркәсіп кәсіпорындарының үш пайыздан 

астамы ғана ХЕҰ-ЕҚБЖ 2001 жүйесін енгізді. Бұл азаматтардың еңбек 

құқықтарының көптеген бұзылуына әкеледі. Өткен жылдың өзінде мемлекеттік 

еңбек инспекторлары жүргізілген тексерулер барысында 104 мың 

бұзушылықты анықтады, оның 53,1 пайызы - еңбек туралы Заңнаманы бұзу, 45 

- тен астамы-қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды 

бұзу. 

Алдыңғы тарауларда ұсынылған Денсаулық сақтау, білім беру және 

халықты әлеуметтік қорғау сияқты салалардағы мемлекеттік әлеуметтік 

саясатты талдау әлеуметтік саясатты іске асырудың кемшіліктері мен 

проблемаларын көрсетті. Бүгінгі таңда білім беру, денсаулық сақтау және 

халықты әлеуметтік қорғау саласында жүргізіліп жатқан барлық реформалар 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттағы басымдықтардың ауысуымен байланысты 

емес, оның тиімділігін арттыруға бағытталған. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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дамуының жаңа кезеңі" атты Қазақстан халқына Жолдауы, 2007. 

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995. 

3. М. А. Асжина, Чибриков Г. Г.. Экономикалық теория негіздері-М.: 
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4. Өтпелі кезеңдегі мемлекеттің әлеуметтік саясаты-Алматы.: "Билим", 1997 
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Шағын бизнес субъектілері жалпы салық режимін немесе арнайы салық 

режимдерін қолдана отырып, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады. Қызмет 

түрі салық жүйесін таңдау құқығынан айыруы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. 

Шағын кәсіпкерлік субъектісінің қандай да бір салық режимін таңдауы 

салықтар мен алымдар бойынша бюджетпен есеп айырысу тәртібіне ғана емес, 

сондай-ақ бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға да әсер етеді. 

Арнаулы салық режимі төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, 

шағын бизнес субъектілері үшін әлеуметтік салықты және корпоративтік 

немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің оңайлатылған тәртібін 

белгілейді. 
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Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, сондай-ақ 

олар бойынша салық есептілігін табыс етудің төменде санамаланған 

тәртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы: 

1) жалпыға бірдей белгіленген тәртіп; 

2) біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі; 

3) патент негізіндегі арнаулы салық режимі;; 

4) оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. 

Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қызметі дүркін-дүркін 

сипаттағы жеке тұлғалар қолданады. 

Қызмет түрлерінің тізбесін, біржолғы талондарды беру нысаны мен 

тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді. 

Біржолғы талондардың құны салық органы жүргізген хронометраждық 

байқаулар мен зерттеулердің орташа күндік деректері негізінде, қызметті 

жүзеге асыру орны, түрі, шарттары, кіріс алу объектісінің сапасы мен алаңы, 

сондай-ақ қызметпен айналысу тиімділігіне әсер ететін басқа да факторлар 

ескеріле отырып, жергілікті өкілді органдардың шешімімен белгіленеді. 

Патент негізіндегі арнаулы салық режимін мынадай шарттарға сәйкес 

келетін дара кәсіпкерлер қолданады: 

1) жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын; 

2) қызметін жеке кәсіпкерлік нысанында жүзеге асыратын; 

3) жыл ішіндегі табыс 2,0 млн.теңгеден аспайды. 

Патент құнын есептеуді дара кәсіпкер мәлімделген табысқа 3 пайыз 

мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізеді. Патенттің құны жеке 

табыс және әлеуметтік салықтар түрінде тең үлестермен бюджетке төленуге 

жатады. Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану үшін дара кәсіпкер 

оны қолдануды бастағанға дейін орналасқан жері бойынша салық органына 

салықтық өтініш береді. 

Жаңадан құрылған дара кәсіпкерлер аталған өтінішті дара кәсіпкер 

ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннен 

кешіктірмей табыс етеді. Дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күн 

көрсетілген дара кәсіпкерлер үшін арнаулы салық режимін қолдануды бастаған 

күн болып табылады. 

Дара кәсіпкердің салықтық өтінішті ҚР СК 431-бабының 1-тармағында 

көрсетілген мерзімде ұсынбауы, оның бюджетпен есеп айырысуды жалпыға 

бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға келісімі болып есептеледі. Патент 

негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішпен бір 

мезгілде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша патент алуға арналған есеп 

(бұдан әрі осы тарауды қолдану мақсатында - есеп) табыс етіледі. 

Есепке патент құнының, әлеуметтік аударымдардың бюджетке 

төленгенін, міндетті зейнетақы жарналарының аударылғанын растайтын 

құжаттар қоса беріледі. 

Есепті электрондық түрде табыс ететін салық төлеушілер көрсетілген 

құжаттарды табыс етпейді. 
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Кезекті патентті алуға арналған есеп қолдануға салықтық өтініш 

ұсынылмай, алдыңғы патенттің қолданылу мерзімі өткенге дейін табыс етіледі. 

Дара кәсіпкердің салықтық өтінішті ҚР СК 431-бабының 1-тармағында 

көрсетілген мерзімде ұсынбауы, оның бюджетпен есеп айырысуды жалпыға 

бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға келісімі болып есептеледі. Патент 

негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішпен бір 

мезгілде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша патент алуға арналған есеп 

(бұдан әрі осы тарауды қолдану мақсатында - есеп) табыс етіледі. 

Есепке патент құнының, әлеуметтік аударымдардың бюджетке 

төленгенін, міндетті зейнетақы жарналарының аударылғанын растайтын 

құжаттар қоса беріледі. 

Есепті электрондық түрде табыс ететін салық төлеушілер көрсетілген 

құжаттарды табыс етпейді. 

Кезекті патентті алуға арналған есеп патент негізінде арнаулы салық 

режимін қолдануға арналған салықтық өтінішті табыс етпей, алдыңғы патенттің 

қолданылу мерзімі өткенге дейін табыс етіледі. 

Есеп-қисапты және есепке қоса берілетін құжаттарды ұсынғаннан кейін 

бір жұмыс күні ішінде салық органдары уәкілетті орган белгілеген нысан 

бойынша патент беруді жүргізеді немесе патент беруден бас тарту туралы 

шешім шығарады. 

Патент кемінде бір ай және он екі айдан аспайтын мерзімге беріледі. 

Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ұсынбай Патент 

жарамсыз болады. 

Осы режимдердің әрқайсысы үшін оларды қолдану шарттары 

көрсетілген: қызметтің эпизодтық сипаты, кәсіпкерлік қызметтің орны, сипаты, 

кіріс мөлшері, қызмет түрлерінің саны, қызметкерлерді пайдалану. Шағын 

бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеу, сондай-ақ олар бойынша 

салық есептілігін табыс ету жөніндегі арнаулы салық режимдерінің біреуін ғана 

дербес таңдауға құқылы. 
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Экология және экономика ұзақ уақыт бойы екі дерлік оқшауланған білім 

саласы ретінде дамыды, бірақ қазіргі кезеңде ғылымда экологиялық және 

экономикалық бағыт өзекті болды. Бүгінгі таңда экология өндірісті дамытудың 

жаңа бағыттары мен бағыттарын ұсынады, ол өндіріс пен табиғаттың өзара 

әрекеттесуіндегі жаңа технологиялық шешімдер мен жаңа тенденцияларға 

серпін беруі керек. Бірақ бұл экологиялық процестерді басқару жүйесі мен 

тетіктері салынған жағдайда ғана мүмкін болады, егер басқару өндіріске емес, 

экологиялық өндіріске бағытталған болса. 

Экологияландыру процесс ретінде, құбылыс ретінде адамның 

қажеттіліктері мен оны қоршаған табиғи орта арасындағы экологиялық-

экономикалық қайшылықтарды жеңуге арналған. Экологизация-бұл өндірістік 

күштердің, әлеуметтік қатынастардың және экономикалық механизмнің 

олардың табиғи ортаны сақтау талаптарына көбірек сәйкестігі тұрғысынан 

мақсатты түрде өзгеруі. 

Шаруашылық қызметті басқаруды экологияландыру бухгалтерлік есеп 

ерекше орын алатын экономикалық субъектілердің ақпараттық жүйелерінің 

дамуын ынталандырады. Соңғы уақытқа дейін соңғысы шаруашылық 

жүргізуші субъектілер қызметінің экологиялық - экономикалық аспектілерін 

басқарудың пәрменді құралы ретінде қарастырылмады. 

Табиғатты қорғау және экономикалық салалар кәсіпорын қызметінің тең 

құқықты құраушылары болып табылады. Алайда, кәсіпорын деңгейінде 

экологиялық маңызды сипаттамалар көбінесе кәсіпорын жұмысының 

экономикалық көрсеткіштерінен бөлек немесе айтарлықтай шектеулер мен 

ескертулермен қарастырылады. Сонымен қатар, өндіріс жағдайын 

диагностикалаудың және оның дамуын болжаудың жоғары сапасын осындай 

біржақты тәсілмен қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Өндірісті экологияландыру-қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар ұштастырылатын көп 

кезеңді процесс. 

Шаруашылық қызметті экологияландыру оның барлық сатыларын 

қамтуы тиіс: пайдалануға дейінгі (немесе пайдалануға дейінгі); пайдалану; 

пайдалануға берілгеннен кейінгі. 

Пайдалануға дейінгі кезеңдегі негізгі табиғат қорғау құжаты экологиялық 

негіздеме (мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы), 

экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан қандай да бір объектіні орналастыру 

мүмкіндігі; пайдалану сатысында - экологиялық паспорттау (нақты 

кәсіпорынның экологиялық құқықтары мен міндеттерінің жинағы), қоршаған 

ортаға әсерді нормалау және лимиттеу, сондай-ақ өтемақы мөлшерлемелері 

(нормалары) болуы тиіс. қоршаған ортаға зиянды шығарындылар келтіретін 

зиян үшін төлемдер. 

Экологиялық өндірістің негізгі белгілері [3]: 

1. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастың интеграциясы мен 

үйлесімділік факторларына мақсатты көзқарас. 
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2. Өндірістік процестердің қалдықсыздығы критерийі бойынша 

әртараптандырылған өндіріс. 

3. Экологиялық қолайлы технологияларды табуға мүмкіндік беретін 

дамыған ғылыми компоненті бар өндіріс. 

4. Өркениетті нарықтың экологиялық ортасы, экономикалық табыстың 

басты факторы-өнімнің экологиялылығы. 

5. Менталитетке, білімге және жаңа өмір салтына негізделген 

қызметкерлердің экологиялық мәдениеті. 

6. Экологиялық сапа-экономикалық дамудың айқындаушы факторы. 

7. Экологиялық менеджмент-экологиялық өндірістің қажеттіліктері мен 

ерекшеліктеріне жауап беретін басқару 

Қазіргі уақытта көптеген отандық және шетелдік авторлар экономикалық 

және экологиялық процестерді макро-ғана емес, сонымен қатар микро деңгейде 

басқарудың тиімді жүйесін құру қажеттілігін, демек, оны есепке алу және 

ақпараттық қамтамасыз етудің теориясы мен практикасындағы маңызды 

проблемалар кешенін анықтау және жаңарту қажеттілігін атап өтті. В. А. 

Ерофеева технология мен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру, ресурстарды 

үнемдейтін технологияларды енгізу, шикізатты кешенді пайдалану жағдайында 

бухгалтерлік есептің ұйымдастырушылық және әдіснамалық негіздерін 

жетілдіру проблемасына баса назар аударады. 

Жүргізілген зерттеу кәсіпорындардағы экологиялық сипаттағы 

басқарушылық шешімдерді есепке алу-ақпараттық қамтамасыз ету деңгейі 

жеткілікті жоғары емес екенін көрсетті. 

Өнеркәсіптің дамуы мен қоршаған ортаның жай - күйіндегі қатынастарға 

ғылыми қызығушылықтан басқа, мұндай зерттеулердің қажеттілігі 

практикалық қажеттіліктерден туындайды, өйткені отандық және шетелдік 

кәсіпорындар қолда бар өндірістің экологиялық еместігіне байланысты 

шығындардың өсуіне (ресурстардың шамадан тыс немесе 

қалдықсыйымдылығы, клиенттер немесе серіктестер тарапынан жоғары 

талаптар, мемлекет тарапынан қысым және т. б.) жиі кездеседі.). 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің табиғатты пайдалану процестері 

туралы толық ақпараттың болмауы экологиялық және экономикалық ақпаратты 

тұтынушылардың әртүрлі топтары үшін үлкен проблемалар туғызады, 

әлеуметтік, өндірістік және қаржылық тәуекелдердің жиынтығын арттырады. 

Осыған байланысты бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін экологияландыру 

қажеттілігі пісіп-жетілді. 
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БАСҚАРУ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУ 

 

Асылбеков А.А.,Баймуханова Г.М.,Таниева М.А.,Азимова 

Ш.М.,Балжигитова А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Бүгінгі таңда тәжірибеде шығындарды есепке алудың екі проблемасы бар. 

Олардың бірі-отандық теорияны және осы салада жинақталған практикалық 

тәжірибені нарық жағдайында ұйымды басқарудың алдында тұрған жаңа 

мәселелерді шешуге бағыттау қажеттілігі. Екіншісі-шығындар туралы ақпарат 

алудың жаңа дәстүрлі емес жүйелерін құру, шығындарды есептеудің жаңа 

тәсілдерін қолдану, қаржылық нәтижелерді есептеу, сонымен қатар осы негізде 

басқару шешімдерін талдау, бақылау және қабылдау әдістері. 

Бүгінгі таңда өндірістің тиісті шығындарын анықтауға мүмкіндік беретін 

икемді жүйені құру қажет. Осыған байланысты шығындарды есепке алу мен 

өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың жаңа әдістерін зерделеу 

және енгізу мәселелері өзектендіріледі. 

Толық өзіндік құнды калькуляциялаудың дәстүрлі отандық тәсіліне 

балама тәсілдің бірі калькуляциялау объектілері бөлінісінде толық емес, 

шектеулі өзіндік құн жоспарланатын және ескерілетін тәсіл болып табылады. 

Шетелдік бухгалтерлік есеп теориясы мен практикасында қазіргі уақытта 

шығындар ең дәл болып саналады, оған көптеген есептеулер мен бөлулерден 

кейін кәсіпорынның барлық шығындары кіретін шығындар емес, тек осы өнімді 

шығарумен тікелей байланысты шығындар кіреді. 

Бір жағынан өндіріс пен өнімді сату көлемінің ауытқуына әсер ететін 

жеке өндірушінің бағдарлануының күрделілігін анықтайтын қиын нарықтық 

процестер, сондай-ақ олардың жалпы көлеміндегі тұрақты шығындар үлесінің 

артуы, екінші жағынан, өнімнің өзіндік құнының ауытқуына айтарлықтай әсер 

етеді, демек олардың пайдасы. Осы үрдістердің күшеюіне қарай тауар 

өндірушілердің жанама шығыстарды бөлу нәтижесінде бұрмаланбаған және 
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өндірістің кез келген көлемі кезінде шығарылатын өнім бірлігіне қатысты 

өзгермеген Бұйымдарды дайындауға және оларды өткізуге арналған шығындар 

туралы ақпаратқа қажеттілігі артады. 

Толық емес өндіріс құны және маржалық кіріс (өтеу сомасы) – сатудан 

түскен кіріс пен ауыспалы шығындар арасындағы айырмашылық туралы 

мәліметтер түріндегі мұндай ақпаратты direct – костинг жүйесі береді. 

Директ-костинг жүйесінің мәні өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты 

олардың тұрақты және ауыспалы құрамдас бөліктерінің шығындарын бөлуден 

тұрады, ал өнімнің өзіндік құны жоспарланған және өнімді өндіру мен сатудың 

ауыспалы шығындары бөлігінде ғана ескеріледі. Өнімді сатудан түскен кіріс 

пен өзгермелі шығындар арасындағы айырмашылық маржалық кіріс болып 

табылады. Бұл жүйеде өнімнің өзіндік құнын есептеуге тұрақты шығындар 

кірмейді және кәсіпорынның кірісін азайтуға тікелей есептен шығарылады. 

Тікелей костинг жүйесінің бірнеше түрін ажыратуға болады: 

 

1) классикалық директ-костинг-бір мезгілде айнымалы болып табылатын 

тікелей (негізгі) шығындар бойынша калькуляция; 

2) ауыспалы шығындарды есепке алу жүйесі (жай директ-костинг) – 

тікелей шығыстар мен ауыспалы жанама шығыстарды қамтитын ауыспалы 

шығындар бойынша калькуляция; 

3) өндірістік қуаттарды пайдалануға байланысты шығындарды есепке алу 

жүйесі (дамыған директ-костинг) – барлық ауыспалы шығыстардың және 

өндірістік қуатты пайдалану коэффициентіне сәйкес айқындалатын тұрақты 

шығындардың бір бөлігінің калькуляциясы. 

Тікелей костинг жүйесінің маңызды артықшылығы-өндіріс көлемі, 

шығындар мен пайда арасындағы байланысты егжей-тегжейлі және сапалы 

зерттеу мүмкіндігі. 

Айта кету керек, бүкіл әлемдік тәжірибе директ-костинг есепке алу 

жүйесін пайдаланудың тиімділігін куәландырады және бұл кездейсоқ емес. Бұл 

модель басқа жүйелермен салыстырғанда айтарлықтай артықшылықтарға ие. 

Ең алдымен, өнімнің өзіндік құнын есептеудің оңайлатылуы мен дәлдігін атау 

керек, өйткені өзіндік құн жоспарланған және тек өндірістік шығындар 

бөлігінде ескеріледі. Белгіленген шығындарды өнім түрлері арасында шартты 

түрде бөлу үшін күрделі есептеулер жүргізу рәсімдері жоқ, өйткені олар 

қаржылық нәтижені азайтуға тікелей есептен шығарылады. 

Маңызды артықшылығы-рентабельділік шегін, кәсіпорынның қауіпсіздік 

маржасын және өнім бағасының төменгі шегін анықтаудың объективті 

мүмкіндігі. Бұдан басқа, директ-костинг жүйесін қолдану әртүрлі өнім 

түрлерінің рентабельділігіне салыстырмалы талдау жүргізуге, шығарудың және 

іске асырудың оңтайлы бағдарламасын айқындауға, өндірісті ұйымдастырудың 

неғұрлым тиімді моделін таңдауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, тікелей костингтің арқасында бухгалтерлік есептің 

аналитикалық мүмкіндіктері кеңейіп, бухгалтерлік есеп пен талдаудың тығыз 

интеграциясы процесі байқалады. 
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Қорытындылай келе, отандық ұйымдарды басқаруда директ-костинг 

жүйесін қолданудың мүмкіндіктері мен орындылығын қарастырған жөн. 

Отандық бухгалтерлік есеп үшін дәстүрлі-бұл есептеу өнімнің толық 

құны туралы мәліметтерді алуға бағытталған есептеу нұсқасы. Бұл нұсқада 

кәсіпорынның барлық шығындары өнімнің өзіндік құнына қосылады. Өнімге 

тікелей жатқызуға болмайтын шығындар бір ай ішінде ұжымдық-тарату 

шоттарында жинақталады, содан кейін таңдалған базаға пропорционалды түрде 

өнімнің өзіндік құнына ауыстырылады. Алайда, бұл нұсқада өнім бірлігінің 

құны өндіріс көлемі өзгерген кезде кері пропорционалды түрде өзгеретіні 

ескерілмейді. Мұндай жағдайда директ-костинг жүйесін отандық 

кәсіпорындарда қолдану қажет және орынды болады. Сонымен қатар, 2001 

жылы енгізілген шоттар жоспары бұл үшін барлық мүмкіндіктерді ұсынады. 

Сонымен қатар, біз осы жүйені пайдалану саласында ресейлік 

кәсіпорындар жинаған кейбір тәжірибелер туралы айтуға болады. 
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Аннотация: Кәсіпорындар мен ұйымдардың, фирмалардың арасында 

алашақ және берешек операцияларын аудитін ұйымдастыруды көрсетіліп және 

жетілдіру жолдары ұсынылған 

Аннотация: В статье рассматриваются пути совершенствования аудита 

дебиторской и кредиторской задолженности в организациях и предприятиях.  

Annotation: The article discusses ways to improve the audit of receivables and 

payables in organizations and enterprises. 
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Контрагенттермен есеп айырысу әрқашан ұйымдастыру 

басқармасының үнемі назарында болады, яғни оған жабдықтаушылармен 

және мердігерлермен есеп айырысу, сатып алушылар мен сатушыларды 

негізінен түсінеміз. Қазіргі замандағы шарттарға сәйкес шиеленіскен 

бәсекелестік ортада шаруашылық субъектінің қызметін жүзеге асыру, 

контрагенттермен есептесу ерекше мінез алады және кәсіпорынның аман 

қалуының негізгі тірегі болып табылады.  

Ішкі бақылаудың жалпы түрі ұйымдастырудың құрылымы, әдістемелер 

және рәсімдер, басшылардың экономикалық субъектіні ретке келтіру 

нәтижесінде және шаруашылық қызметтің тиімділігі. Ішкі бақылауға 

ұйымдастырылған ішкі экономикалық субъект және өзінің күшімен қадағалау 

және заңнаманың талабын сақтау тексерісі, бухгалтерлік есептілік құжатының 

толықтығы және дәлдігі, бухгалтерлік есеп-қисап дайындығы уақтылы болуы, 

қателіктерді және бұрмалауды болдырмау, бұйрықтарды және өкімдерді 

орындау. 

Маңызды сұрағының бірі ішкі аудитті қадағалау кәсіпорыны, егерде 

ревизия жасайтын компаниясы бар болса. Ішкі аудит тиімділік жүйесінің ішкі 

бақылау ретінде жалпы және жеке қарастыру бағыты қалай? Бірдей 

функциялардың аудит және ревизияның орындалуына қарамастан – ішкі 

бақылаудың әр түрлі формалары. Ревизияны нақты бағыты және жүргізетін 

қызмет комиссиясы өте тар құрылымды болып келеді. Ішкі бақылаудың 

негізінен және жеке бағыттарын ішкі аудит тиімділігін жоғарлата ма? 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының көз қарасы бойынша ішкі 

аудиттің қорғаныс жағдайы істеген мезеттен тәуекелдік оқиға басталғаннан 

шығынның азаюында бейнеленеді. Ішкі аудит бөлімшесінің қызмет тиімділігі 

келесі көрсеткіштерде бейнеленеді: қателіктердің табу мүмкіндігі, қорғаныс 

дәрежесінде. Қорғаныс дәрежесінің көрсеткіші заладың төмендету дәрежесі 

кәсіпорынның ішкі аудитінің қателіктерді табу мүмкіндігін айқындатқанда 

көрсетіледі. Мердігерлер және жабдықтаушылармен есептесу жүргізілген 

жағдайдағы бақылаудың тәуекелдігі мынада: сенімсіз жабдықтаушылармен 

және (немесе) көтеріңкі бағамен сатып алу; рұқсат етілмеген өнімдерді сатып 

алу, жоқ міндеттемелерді төлеу; тапсырыс әкелмеген жағдай болғанымен 

жабдықтаушылармен есептесу; дебиторлық берешектің қайтпауы, төлем 

қабілетсіз сатып алушыларға беру; төлем қабілеттілігі нашар сатып 

алушылармен шартқа туру; қаржылық есептемеде қателіктер кеткен жағдайда 

[1]. 

Осылайша, негізгі белгінің бірі контрагенттермен есептесу кезіндегі 

басқару тиімділігін жоғарлату барысында сенімсіз және қайтарымсыз 

қарыздардың тәуекелділігін азайту. 

Компанияда ішкі аудиттің құрылуы – өте күрделі процестердің 

бірі. мұнда методологиялық шешімдерді және ұйымдықтехникалық 

мәселелерді талап етеді. Кәсіпорынның ерекше қызметімен, бақылау жүйесімен 

және бақылаудың ішкі жағдайын ішкі аудитті ұйымдастыру қажет. 
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Ішкі аудиттің ұйымдастыруын және әдісін құжат жүзінде және есе 

саясатында көрсетілуі тиіс. Ішкі аудит қызметіне келесі функциялар жатады 

(сурет 1): 

 
Сурет 1. Контрагенттермен есеп айырысудың ішкі аудитінің 

функциялары 

Ішкі аудиттің қызметі объективті болу үшін, кәсіпорынның 

басқарушылар тексерілетін бөлімшелерінің құрылымынан және 

филиалдарынан тәуелсіз болу керек. Ішкі аудит жүйесінің тиімділі құру 

мынадай шарттарға рұқсат береді: 

 орнықтылықта, тиімді қызмет жасауға және ұйымның көп жобалық 

бәсекелестік жүйесіндегі максималды даму мүмкіндігі; 

 ұйымның әлеуетін және ресурстарын тиімді пайдалану және оны 

сақтау; 

 ұйым басқарудағы қаржылық, коммерциялық және басқа 

тәуекелдіктерді уақытында анықтау және минималдау [2]. 

Ішкі аудитті жүзеге асыру барысында жабдықтаушылармен және 

мердігерлермен жұмыс жасаған кезде бір әдістемені, яғни жүргізілген 

мерзімін және жұмыстың тәртібін анықтауды қолдану қажет және де 

қабылдау және рәсімдерді тексеру барысында 

қолданғанда. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есептесу ішкі аудитті 

екі жылда бір рет жасап тұру абзал. Сонымен қатар, жоспардан тыс 

тексерулерді жүргізу тиіс. 

Ішкі аудит есептемесінің іс-шарасын жүргізу барысында мыналарды қосу 

керек: 

 заңнамалық талабымен контрагенттердің құжаттамасы және белгілі 

бір операциялардың орындалуын тексеру; 

 есептемелердің түгендеуін (салыстырып тексеру) жүргізу; 
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 жабдықтаушылар мен мердігерлер есеп айырысу қарыздарының 

аудит жағдайы; 

 бухгалтерлік есептемеде операцияларының жабдықтаушылар мен 

мердігерлер есеп айырысуды тексеру; 

 жабдықтаушылар мен мердігерлер есеп айырысу жиынтық есептеу 

(синтетикалық) аналитикалық есептемемен байланысты; 

 жабдықтаушылар мен мердігерлер есеп айырысу барысында салық 

есептемесін тексеру [3]. 

Ішкі аудиторлар бағыттарға және әрбір бөлек тексеріс міндетіне 

байланысты бақылау ақпараттарын өздері анықтау қажет. Бұл жеке 

бақылау операцияларын тексерістен, сақтанудан қорғайды, яғни тиімділікті 

қамтамасыз етеді. 

Жалпы кәсіпорында ішкі аудит жүйесін қалыптастыру: тиімді қызмет 

етуін, көп жоспарлы бәсекелестікте тұрақты және максималды ұйымның 

дамуын қамтамасыз ету; ұйымды басқаруда коммерциялық, қаржылық және 

басқа да тәуекелдерді анықтау және азайту; өзгермелі шаруашылық 

жағдайыңды ішкі және сыртқы өзгерістерге бейімделе алатын заманауи дұрыс 

басқарудың барлық деңгейіндегі ақпараттық жүйесін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Сонымен, бухгалтерлік есептің, талдау мен бақылаудың мағынасын 

зерттеу контрагенттермен есеп айырысуын есептік аналитикалық 

қамсыздандыру жүйесіндегі ішкі бақылаудың функциясын анықтауға 

мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп қаржы-шаруашылық қызметті уақытылы 

бақылау үшін ақпараттық базаны қалыптастыра отырып басқарушылық шешім 

қабылдауға басшылыққа көмектеседі. Сонымен қатар, уақытылы және тиімді 

қызметті бақылау есебі толық және нақты ақпарат қалыптастыруға көмектеседі. 

Контрагенттермен есеп айырысулардың ішкі аудитінің функциялары ішкі 

бақылаудың ең тиімді түрі ретінде көруге болады. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СТАРТАПА 
 

Бактыгали Е.С., Кабиева И.Ш., Куаншалиева А.А.,  

Нигматова Л.Р., Умбетов Р.А. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Как известно, стартап базируется на конкретной технологии, для 

коммерциализации которой и запускается производственный процесс в рамках 

создаваемой компании. При этом стоит отметить, что существует два 

принципиальных способа коммерциализации интеллектуальной собственности 

(ИС). Она может принести доход своему владельцу путем непосредственного 

использования в производственном процессе компании-владельца. В данном 

случае речь идет о вертикальном трансферте интеллектуальной собственности, 

так как компания-владелец той или иной технологии производит с ее помощью 

конечный продукт, реализуя его покупателям. Таким образом, связь 

осуществляется по вертикали: производитель — покупатель. 

Второй возможностью извлечения дохода на основе ИС выступает 

горизонтальный трансферт, в рамках которого акцент в процессе 

коммерциализации смещается на продажу прав ИС, например, при помощи 

продажи лицензии или франшизы. В данном случае имеет место 

горизонтальная связь компании-владельца прав ИС с компанией, которая 

приобретает данные права с целью их непосредственного внедрения в 

производственном процессе. 

Когда мы говорим о создании стартапа, мы априори подразумеваем 

коммерциализацию ИС в рамках вертикального трансферта, при этом не 

отрицая того факта, что формы горизонтального трансферта, например продажа 

лицензий, могут быть использованы на более поздних этапах 

функционирования стартапа тогда, когда бизнес-модель уже будет 

апробирована. 

Ключевая технология, для коммерциализации которой создается стартап, 

не проверена в производственном процессе, для запуска которого, собственно, 

и создается стартап. Более того, сама технология может быть до конца не 

доработана, что потребует от создателей стартапа проведения дополнительных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Наконец, даже если технология полностью готова к промышленному 

внедрению, она может быть не обеспечена патентной защитой. Все 

перечисленное объясняет тот факт, почему стартап считается рисковым 

бизнесом: дополнительные НИОКР могут не принести ожидаемых результатов, 

во время оформления прав ИС технология может быть украдена конкурентами, 

внедренный конечный продукт может не вызвать интереса у покупателей. 

Возможности финансирования стартапа, как правило, существенно 

ограничены: самостоятельно привлечь денежные средства в необходимых 

объемах довольно сложно, поэтому требуется поиск сторонних источников. 
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Однако их привлечение имеет ряд трудностей: например, стартап не имеет 

имущественного комплекса — для его формирования как раз и привлекаются 

денежные средства. Единственным активом предприятия де-факто является 

технология, которая, как мы отмечали выше, не является апробированной в 

производственном процессе, а, следовательно, вряд ли сможет выступить 

залогом при привлечении долгового финансирования. Потенциальных 

стейкхолдеров (т. е. инвесторов, которые получат долю в целевом стартапе) 

сложно привлечь из-за вероятностного характера потенциальной доходности. 

В силу инновационности стартапа, которая объясняется тем, что он 

зачастую основан на уникальной технологии, может возникнуть необходимость 

в специальных активах — оборудовании, которое имеет лимитированные 

возможности применения, т. е. может быть использовано только в рамках 

конкретного производственного процесса. 

Такое оборудование является более производительным в сравнении с 

универсальным и позволяет обеспечивать более высокое качество конечной 

продукции. Однако в случае провала бизнес- концепции владельцы подобного 

оборудования не имеют возможности быстрого переключения на другое 

направление бизнеса посредством его переналадки. Еще одной особенностью 

специальных активов выступает ограниченное товарное предложение. Аналоги 

на рынке, как правило, отсутствуют, что осложняет возможность быстрой 

замены актива в случае необходимости, а также может вызывать проблемы с 

сервисом. 

Очевидно, что ограниченность товарного предложения делает 

приобретение подобных активов крайне капиталоемким. Кроме того, в случае, 

если стартапу не удастся реализовать свою бизнес-модель, продать такие 

активы будет затруднительно — вряд ли на рынке возникнет интерес к 

оборудованию, если продукция, выпускаемая на его основе, не пользуется 

спросом. 

Еще одной особенностью функционирования стартапа является то, что его 

организаторы, которыми часто выступают ученые — разработчики ключевой 

технологии, как правило, представляют только научно-техническую сторону 

будущего бизнеса, поэтому, ввиду отсутствия у них предпринимательского 

опыта, стартап требует привлечения эффективных менеджеров, в противном 

случае шанс на успешный процесс коммерциализации ИС низок. 

Исходя из представленных выше особенностей, можно идентифицировать 

преимущества и недостатки стартапа. 

С одной стороны, безусловным преимуществом является уникальность 

технологии, заложенной в основу стартапа, позволяющая создать в случае 

успешного процесса коммерциализации инновационную монополию и, 

следовательно, получить сверхдоход. Инновационная монополия 

подразумевает, что после внедрения продукции стартапа на рынок конкурентам 

понадобится какое-то время на реакцию на произошедшие изменения. В 

течение этого времени продукт стартапа может стать на рынке монополистом, 

не имеющим прямых аналогов. 



170 
 

Если бизнес-планы стартапа реализовались — продукт является 

качественным и востребованным, организаторы стартапа получают 

возможность позиционировать его в высоком ценовом диапазоне, получая 

повышенную прибыль. Безусловно, стоит отметить, что такая возможность 

представляется стартапу отнюдь не всегда, хотя бы потому что для 

стимулирования спроса необходимо проводить форсированную кампанию по 

продвижению целевого продукта. Кроме того, конкуренты, естественно, будут 

пытаться выровнять ситуацию в свою пользу, в частности, работать над 

улучшением своего товарного предложения, проявлять намерения поглощения 

стартапа и получения доступа к его ИС, а иногда даже прибегая к 

промышленному шпионажу. 

С другой стороны, уникальность технологии приводит к возникновению 

ряда рисков и барьеров. Продукция стартапа неизвестна потребителям — 

стартапу не только не приходится рассчитывать на потребительскую 

лояльность, но часто возникают глобальные риски непродажи товара. 

Узкая специализация стартапа, с одной стороны, позволяет 

сконцентрировать все усилил на базовой технологии, но с другой, в случае 

фиаско, не дает возможности спасти ситуацию путем применения стратегии 

дифференциации и переключения на другое бизнеснаправление. Помимо этого, 

узкая специализация часто требует приобретения специальных активов, риски 

которых были отмечены выше, а также влечет за собой необходимость найма 

кадров определенной квалификации. 

Большой проблемой стартапа является частое отсутствие адекватной 

защиты базовой технологии, что делает ее уязвимой — могут появиться 

параллельные патенты, а более сильные конкуренты, узнав технологическую 

концепцию, вообще могут опередить стартап и предложить рынку готовую 

продукцию раньше. 

Среди плюсов стартапа стоит выделить тот факт, что он способен 

претендовать на дополнительные государственные преференции в сравнении с 

прочими инновационными компаниями. Например, он может стать резидентом 

бизнес-инкубатора, что позволит ему оптимизировать самый сложный 

начальный процесс своего развития и получить доступ к инфраструктуре, а 

также консалтинговое сопровождение на льготной основе. 

Таким образом, можно констатировать, что стартап является 

высокорискованным бизнесом. Однако очевидна корреляция рискованности 

такой компании с потенциально высокой доходностью. В случае успешной 

реализации стартап может стать сверхприбыльным бизнесом, что и делает его 

привлекательным в глазах потенциальных инвесторов. 
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Продуктивное функционирование рыночных механизмов нуждается в 

создании соответствующих необходимых условий государством в части 

обеспечения прав собственности, соблюдения контрактов, совершенствования 

законодательной базы в области инноваций, обеспечения благоприятных 

финансово-экономических условий, привлечения инвестиций для развития 

инновационной инфраструктуры. При этом важное значение имеет 

рациональное сочетание государственного регулирования с действием 

рыночных механизмов, а также прямых и косвенных методов поддержки 

инновационной деятельности.  

Одна из наиболее актуальных проблем национальной экономики - 

повышение конкурентоспособности промышленности за счет ее 

технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей 

производства, создающих высокую добавленную стоимость. Поэтому 

возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к 

передовым технологиям. 

Теоретически существуют два подхода. Можно пойти по пути 

приобретения лицензий и ноу-хау на известные технологии, виды продукции и 

торговые марки крупных зарубежных компаний. Другой путь – опора на 

собственный научно-технический потенциал, в значительной мере 

невостребованный сегодня отечественной промышленностью. Он является 

более перспективным со многих точек зрения, однако требует преодоления 

целого ряда финансовых и организационно-управленческих барьеров. 

Такое предположение имеет смысл лишь при (обычно, неявном) 

дополнительном предположении, что государство в целом или 

регулирующий государственный орган имеет знания, не доступные 

участникам экономических процессов, что этот орган знает, как надо или, 

хотя бы, как лучше [1]. 

Действительно, государственные эксперты зачастую владеют 

информацией, которая не доступна частным предпринимателям, но и частные 
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предприниматели практически всегда владеют знаниями, которые не доступны 

государственным экспертам, и совершенно неочевидно, что информация 

экспертов более релевантна. Даже если знания экспертов более релевантны, 

вполне возможно, что их следует просто опубликовать,  вместо того чтобы 

строить  на  их основе планы регуляционного    вмешательства в экономику. 

Если    эти    соображения    верны,    то    наиболее    высокие    темпы    ин

новационого      развития и экономического роста должны наблюдаться там и 

тогда, где государство воздерживается от прямого вмешательства в 

экономические процессы и предоставляет свободу предпринимательской 

инициативе. Речь, разумеется, не идет о полном устранении государства. 

Продуктивное функционирование рыночных механизмов нуждается в 

обеспечении прав собственности и соблюдения контрактов. Если эти условия 

будут нарушены, успешным предпринимателем (получателем наивысшей 

прибыли) может оказаться не тот, кому удалось найти недоиспользуемый 

ресурс, а тот, кому удалось найти ресурс «плохо лежащий», недостаточно 

защищенный. Таким образом, несоблюдающиеся права собственности не 

столько подавляют инновацию, сколько перенаправляют ее в неконструктивное 

русло, порождая явления, которые социологи называют «силовым» и 

«политическим предпринимательством», то есть, попросту говоря, 

преступность и коррупцию. 

Впрочем, 

главная  угроза  инновационой  активности  в  таких  условиях  состоит  да

же  не  в  этом, а в том, что в этих условиях оказываются невыгодны (а 

иногда и просто невозможны) инвестиции, особенно долгосрочные. 

Действительно,  инвестиция   делается   в   расчете   на   будущее   повыше

ние  производительности и будущее получение прибыли. Но в условиях, когда 

прибыльное предприятие может быть отобрано «силовыми 

предпринимателями», инвестиции оказываются неприемлемо рискованными. 

Кроме того, становятся неясны источники первоначального накопления. 

Накопить деньги самостоятельно предприниматель не может по той же самой 

причине - накопления могут быть у него отобраны прежде, чем он сможет их 

проинвестировать. Кредитно-финансовый рынок в условиях несоблюдающихся 

контрактов нормально функционировать также не может: опять-таки, если 

предприятие отберут, то расплачиваться по кредиту будет нечем. Эти же 

факторы снижают привлекательность страны и региона для прямых 

иностранных инвестиций. 

Существует и такая проблема, как инвестиции в «человеческий 

капитал». Сложно привести 

возражения  против  вложения  средств  в  образование  так,  чтобы  они  не  про

звучали  как    отрицание образования и культуры как таковых, поэтому мало 

кто оспаривает это направление деятельности. Однако в ходе формального 

образования человек получает формализованное научное и техническое знание, 

которое, при всей его ценности, не является ни необходимым, ни достаточным 

условием инновационной деятельности. Это относится как к научному и 
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техническому образованию, так – и  даже в большей степени – ко входящему 

сейчас в моду «бизнес-образованию». Большинство успешных инноваторов – 

как владельцев предприятий, так и наемных работников – не заканчивали 

никаких специальных курсов по инновациям. 

Другая  проблема  «инвестиций  в  человеческий  капитал»  состоит  в 

 том,  что  обычно  речь  идет о невозвратных вложениях, субсидировании 

или финансировании, но не инвестициях. Основной доход от этой 

инвестиции, если он и образуется, достается самому объекту инвестирования, 

самому человеку. Конечно, если в результате образования человек становится 

успешным изобретателем, крупным ученым или просто продуктивным 

наемным работником, это создает «положительные экстерналии», которые и 

можно считать отдачей от инвестиций в него. Но часто это не происходит. 

Например, получивший 

хорошее   специальное   образование   человек   может   уехать   за   рубеж,   и   

получится,   что     вместо «человеческого капитала» мы 

профинансировали «утечку мозгов». 

Многие политики осознают эту проблему, но осознают также и то, что 

возможные меры по ее решению совершенно неприемлемы с политической, а 

зачастую и с этической точки зрения. Действительно, все более или менее 

эффективные способы взыскать с человека «возврат на инвестиции» в его 

образование выглядят до неприличия и похожи на такие институты, как 

крепостное право или кабальный договор. 

В Казахстане вплоть до последнего времени инновационная деятельность 

осуществлялась исключительно в крупных государственных учреждениях, 

управляемых посредством волевых решений бюджетного финансирования и 

планирования, но без учета особенностей и закономерностей самого 

инновационного процесса. 

При слабом «внутреннем» стимулировании инноваций, что пока 

составляет специфику и одну из основных особенностей экономической 

жизни в Казахстане на ее микроуровне, еще в течение какого-то времени 

следует поддерживать повышенный уровень регуляторных воздействий со 

стороны государства. 

Конкретные научные разработки и программы таких регуляторных 

вмешательств государственных органов и их организационных структур - не 

только дело настоящего, но в еще большей мере будущего. 

Ключ к долгосрочному экономическому росту лежит в освоении, 

основанном на крупных изобретениях, базисных инновациях, обеспечивающих 

переход к новым поколениям техники в ведущих секторах экономики. 
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Оценка эффективности инвестиционного мероприятия действительна 

лишь при тех численных значениях исходных показателей, для которых она 

рассчитана. Важнейшие показатели, существенно влияющие на оценку – объем, 

товарная номенклатура, качество продукции, цены и затраты на данную 

продукцию. Их численные значения не всегда надежно прогнозируемы, что 

может ставить под сомнение сами оценки эффективности подобных решений. 

Вышеизложенное особенно типично для макроэкономических масштабных 

решений перспективного характера, затрагивающих все цепочку смежных 

отраслей национальной экономики. В этой связи обоснование эффективности 

решений здесь требует процедуры более сложной и не может быть столь 

однозначной и категоричной [1, 2, 3, 4]. 

Следует отметить, что объективные сложности решения подобных задач 

связаны с отсутствие уверенности и точности представлений о характере и 

перспективах изменений внешних (по отношению к решаемой задаче) факторов 

развития национальной экономики. Наиболее важны крупные (и труднее всего 

прогнозируемые) «технологические скачки», т.е. структурные сдвиги, 

происходящие под воздействием информационно-индустриального прогресса. 

Со временем они резко изменяют саму потребность в рассматриваемом товаре, 

а следовательно, и объемов его производства, и цен, и издержек на его выпуск. 

Ярким примером являются структурные сдвиги, происходящие в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Например, по временным рамкам не так 

уж давно возникла атомная энергетика, но уже сейчас уран решительно 

вытесняет  традиционные виды природного топлива. Отношение же к 

угольному топливу в перспективе будет зависеть от темпов создания, с одной 

стороны, реакторов-размножителей, а с другой –  совершенствовании 

технологий  переработки угдя в синтетическое жидкое топливо. Подобного 

рода кардинальные технологические преобразования нелегко прогнозировать  

как численно, так и во времени. Плюс к этому, не меньшие сложности 

возникают, и с прогнозированием цен на топливо (к примеру, никто не мог 

предугадать многократный рост мировых цен мировых цен на нефть даже на 
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пороге разразившегося нефтяного кризиса в прошлом столетии). Аналогичные 

примеры легко можно продолжить.  

С учетом выявленных особенностей подход к оценке эффективности 

долгосрочных решений, по нашему мнению, может базироваться на следующих 

положениях. 

Если лицо, осуществляющее оценку, не в силах однозначно 

спрогнозировать  важнейшие влияющие на нее факторы, следует, отдавать 

отчет в том, что нельзя однозначно оценить и сам искомый эффект, как бы 

этого не хотелось. Учитывать возможность и вероятность возникновения 

ошибок (просчетов) лучше заранее, сосредоточить усилия на изучении 

ситуаций, их вызывающих. Более обнадеживающей альтернативы здесь не 

дано.  

  На наш взгляд, общая процедура расчетов может быть следующей. Если 

нет уверенности в характеристиках отдельных исходных данных (внешних) 

условий задачи, то, прежде всего надо произвести расчеты по каждой из 

наиболее вероятных ситуаций (сценариев). Конечно, общая трудоемкость 

решения при этом заметно возрастает, но все же далеко не пропорциально 

числу ситуаций, поскольку большая часть исходных данных и алгоритмов 

сохраняется неизменной, и пересчет затрагивает каждый раз лишь часть общего 

выполненного расчета. 

В данном аспекте под ситуациями мы понимаем любые существенные 

разнящиеся гипотезы о перспективах внешних (по отношению к к 

рассматриваемой задаче) условий национальной экономической системы. В 

частности, это могут быть ситуации, характеризующиеся: 

1. Различными уровнями потребностей национальной экономики в 

определенном товаре; 

2. Появлением (отсутствием) новых источников удовлетворения данных 

потребностей (обнаружением новых месторождений, прорывные научные 

разработки, создание новых технологий и др.); 

3. Степенью ограниченности финансовых, материально-энергетических, 

трудовых ресурсов; 

4. Разными уровнями цен на различные товарные группы (включая цены 

мирового рынка) и т.д. 

Дальнейшая процедура зависит от того, удастся ли численно оценить 

вероятность каждой рассмотренной ситуации. В этой связи могут возникать 

следующие случаи.  

Первый случай: вероятности удается оценить численно. Тогда следует 

«взвесить» величину эффектов, рассчитанных для каждой возможной ситуации, 

по вероятностям их осуществления. По нашему мнению, взвешивание 

целесообразнее будет проводить по следующей формуле: 

 

Э(i) = ∑(i) Э(ij)P(ij), 

 



176 
 

где Э(i) – средневзвешенная величина ожидаемого эффекта по i-му 

варианту решения; Э(ij) - эффект по этому варианту возникновения j-й 

ситуации;  P(ij) – вероятность возникновения j-й ситуации (численные ее 

оценки могут получиться обработкой мнений экспертов). 

 

Наивыгоднейшим признается вариант с наибольшей величиной 

ожидаемого средневзвешенного эффекта Э(i). 

Ввиду непредсказуемости точных условий будущего большую роль при 

выборе вариантов играет их способность к возможным адаптациям в случае 

изменения условий. Подобная адаптационная способность неодинакова у 

разных технологических вариантов. Численно она может быть 

охарактеризована величиной издержек на адаптацию. В целом по всей 

совокупности рассматриваемых вариантов и ситуаций может быть составлена 

матрица издержек на адаптацию (таблица 1). 

 

Таблица 1. Матрица издержек на адаптацию вариантов  

 

Адаптируемый 

вариант 

Вариант, на который производится адаптация 

I II III - - - - - t - - - - - M 

I        

II        

III        

- - - - -        

i        

- - - - -        

m        

Примечание – Данная табличная матрица составлена авторами. 

 

Если для каждой рассматриваемой ситуации выбран оптимальный (по 

минимуму прямых издержек) вариант и выделена группа вариантов, близких к 

оптимальному по их величине, тогда в дальнейшем следует определить: ценой 

каких адаптационных издержек может быть преобразован каждый из вариантов 

в процессе изменения ситуации. Для этого согласно таблице 1 выстраивается 

матрица по каждой группе вариантов. По каждому i-му варианту 

рассчитывается средневзвешенная величина адаптационных затрат 

(взвешивание производится с учетом вероятностей осуществления отдельных 

ситуаций). Далее лучший из группы вариант отбирается по минимуму прямых 

и адаптационных издержек. 

Второй случай: вероятности возникновения отдельных ситуаций 

численно нельзя оценить. В данном аспекте, по мнению авторов, могут быть 

предложены два способа решения задачи. 

Один из них сводится к тому, что ни одной ситуации не отдается 

окончательного предпочтения, и по каждому варианту выдаются все 

характеристики (включая критериальные) для любой ситуации в отдельности. 
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Данный способ лишь разворачивает картину причинно-следственных связей, 

иными словами ответ на поставленную задачу оценки эффективности 

различных вариантов дается в форме: «если ситуация в перспективе сложится 

так, то наивыгоднейшим будет такой вариант». Авторы данной публикации не 

берут на себя смелости ни предсказывать будущую ситуацию, ни 

рекомендовать наилучшее решение. По мнению авторов, необходимо 

постараться представить и подвергнуть анализу возможный диапазон ситуаций 

будущего.  

Другой способ базируется на том, что анализ набора ситуаций дает 

некоторые подсказки к выводу и предпочтительности отдельных вариантов. 

Так , нередко выявляется, что одни варианты устойчиво предпочтительны (по 

величине критерия) при самых разных ситуациях и условиях (подобная 

устойчивость варианта является веским мотивом в его пользу). Некоторые 

варианты, лишь немногим худшие оптимального по величине критерия, 

отличаются иными важными преимуществами (организационной простотой, 

надежностью, отсутствием потребности в дефицитных ресурсах, меньшим 

объемом адаптаций и др.), и это делает их предпочтительными. Другие, 

близкие к оптимальному варианты легче приспосабливаются к вероятным 

изменениям внешних условий. Наконец, отдельные из вариантов, близкие к 

финансово-инвестиционному оптимуму, требуют намного больших объемов 

дефицитных ресурсов, и их исключение позволяет сузить область 

рассмотрения, а также сделать определенные предпочтения.    

Из вышеизложенного видно, что оценка эффективности вариантов в 

условиях неопределенности не завершается расчетом критерия, а, скорее, 

только начинается им. По существу решение уже перерастает в длительную 

итеративную процедуру [5, 6, 7].  Здесь, как нам представляется, особое 

внимание следует уделить вариантам, попавшим в широкий диапазон 

оптимума. В процессе анализа само рассмотрение все более сосредотачивается 

именно на этой зоне. Практика показывает, что обычно довольно большее 

число вариантов разнится  между собой по величине критерия в пределах плюс 

/ минус 5 %. Учитывая  неточность исходных данных, такими различиями 

можно пренебречь, а варианты считать почти равноценными с финансово-

экономической точки зрения. 

Характерной чертой процедур оценки эффективности вариантов решения 

крупных перспективных задач является гораздо большая, чем в иных случаях, 

роль различных натуральных и ресурсных показателей, которые иногда 

доминируют над стоимостными. Причин здесь - две. Во-первых, стоимостные 

показатели на перспективу прогнозируются наименее уверенно, 

прогнозировать же объемы натуральных ресурсов гораздо проще. Во-вторых, 

судьба крупных макроэкономических инвестиционных мероприятий часто 

зависит от величин требуемых для них крупных ресурсов. Оценка их величины 

и возможностей их реального обеспечения становится приоритетным и 

критическим аспектом задачи. 
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Изложенные подходы конкретно могут реализоваться с помощью 

следующей совокупности расчетных методик.   

1. Сценарный подход к исследованию перспективных решений. В данном 

подходе разрабатывается несколько альтернативных стратегий (сценариев) 

развития рассматриваемой системы во временном лаге. Сценарии могут 

базироваться на прогнозируемых возможных ситуациях, отмечавшихся выше. 

Совокупность сценариев должна охватить возможный диапазон разумных 

решений проблемы. Сценарии должны разрабатываться независимо один от 

другого. По каждому из них рассчитывается полный перечень важнейших 

показателей (критерий, товарный объем, различные финансово-

инвестиционные показатели, необходимые ресурсы и т.д.). Непринятие 

сценариев не производится без особых к тому оснований: их сопоставление и 

анализ ведутся по всем важнейшим показателям. 

2. «Раскачка ограничений» (анализ устойчивости решения по отношению 

к заданным ограничениям). Почти всегда, когда в модель по ресурсам и по 

объемам выпускаемой товарной группы, величина ограничений не может быть 

точно спрогнозирована на длительную перспективу. В этих случаях после 

отыскания оптимального варианта при первоначально заданных ограничениях 

следует начать последовательную их «раскачку», изменяя ограничения в 

большую или меньшую сторону с некоторым шагом в разумных пределах. Для 

каждого сочетания численных ограничений отыскивается свой оптимальный 

вариант. Далее производится анализ устойчивости итогов по отношению к 

величине каждого из ограничений. Данный анализ позволяет выявить: имеет ли 

смысл «смягчать» то или иное первоначальное ограничение в контексте резкого 

повышения эффективности решения по инвестиционному мероприятию. 

3. Варьирование критерия и анализ устойчивости решения по отношению 

к принятым критериям. Сами по себе финансово-экономические показатели 

представляют собой сильно упрощенные и неполные интерпретации. Они не 

всегда учитывают многих мультипликативных эффектов, происходящих в 

национальной экономической системе. Не всегда имеется реальная 

возможность точного прогнозирования входящих в критерий экологических 

издержек и ущербов. Один из способов борьбы с ненадежностью получаемых 

оценок эффективности – варьировать оптимизируемы е показатели (критерии) 

или отдельно формирующие их элементы. Итоги решений, полученных по 

разным критериям, сопоставляются между собой, что служит основой для 

определенных выводов. Конечно, оптимизировать решение, например, по 

критериям минимальной фондоемкости или энергоемкости, было бы хорошим 

решением. Однако они слишком узки, чтобы использовать их в качестве 

критерия эффективности. Однако сопоставлять оптимальные варианты, 

получаемые по таким критериям, как издержки, прибыль и интегральный 

эффект, было бы целесообразнее. В данном аспекте полезным бы было 

проводить параллельные расчеты эффективности вариантов по показателям 

издержек, варьируя их значения с процентной ставкой по кредитным ресурсам. 



179 
 

И в заключении данной статьи, коснемся вопроса касательно 

естественного сомнения: что делать, если вывод о целесообразности варианта 

все же «опрокидывается» при незначительном изменении внешних условий. 

Конечно, сам метод «раскачки» не дает здесь однозначного ответа. Но 

правильный ответ в этом случае не может (и не должен) быть однозначным и 

бесспорным, он действительно очень колеблем. И здесь необходимо взвесить 

все «за» и «против», прежде чем на него решиться. На объективную 

необходимость проявления осторожности в выборе варианта как раз и 

указывает выявленная «раскачкой» неустойчивость оценки варианта.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

 

Исмагулова А.Т., Мирахматов А.А., Шалгинбаева А.Е.,  

Дарибаева Т.Ж., Ильясова К.Т., Спанов К.Б., Нурманов  А.О. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Международное движение капитала осуществляется посредством его 

экспорта и импорта непосредственно между странами, через международные 

финансовые рынки или международные кредитно-финансовые организации. 

Капитал - это важнейший фактор производства; запас средств, 

необходимых для создания материальных и нематериальных благ; стоимость, 

приносящая доход в виде процента, дивиденда, прибыли . 

Суть вывоза капитала сводится к изъятию части финансовых и 

материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в 

одной стране и включении их в производственный процесс в других странах. 

Главной причиной вывоза капитала является опережение внутреннего 

экономического развития вывозящей страны по сравнению с ростом ее 

внешней торговли. Экспорт капитала вызывается образованием в промышленно 

развитых странах избытка капитала, что обусловлено его перенакоплением, то 
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есть когда падение нормы прибыли в национальной экономике не 

компенсируется повышением ее массы. Безвозвратные и беспроцентные 

средства, предоставленные другим странам, не являются капиталом, либо не 

приносят дохода его собственникам. Однако в принимающей стране эти 

средства могут быть использованы в качестве капитала. И, наоборот, средства, 

вывезенные как капитал, в стране приложения могут быть израсходованы на 

потребление. Увеличение объема иностранного капитала в национальной 

экономике может быть не связано с новым притоком ресурсов. Оно может 

осуществляться за счет заимствований нерезидента из местных 

государственных и частных источников, также превращения части прибыли в 

капитал предприятий с иностранным участием. 

Возникновение и развитие процесса международного движения капитала 

происходило по следующим этапам:  

I - этап зарождения вывоза капитала (с конца XVII - начала XVIII вв. до 

конца XIX вв.). Этот процесс носил ограниченный и случайный характер, а 

также исключительно односторонний (из метрополий в колонии). II - этап 

вывоза капитала (с конца XIX - начала XX вв. до середины XX в.). По мере 

утверждения в мировом хозяйстве капиталистических производственных 

отношений процесс вывоза капитала стал осуществляться как между 

промышленно развитыми странами, так и между промышленно развитыми и 

развивающимися странами. Этот процесс стал типичным, повторяющимся и 

характерным явлением. III - этап международной миграции капитала (с 

середины 50-60-х годов XX в. и по настоящее время). Вывоз капитала 

осуществляют не только промышленно развитые страны, но и многие 

развивающиеся и бывшие социалистические. Страны одновременно становятся 

и экспортерами и импортерами капитала. Экспорт капиталов вызывает 

значительные по объемам обратные движения капиталов в виде процентов на 

кредиты, предпринимательской прибыли, дивидендов по акциям. 

Вопросам теории международного движения капитала в зарубежной 

экономической литературе уделено достаточно много внимания. Начиная с 60-х 

годов прошлого века появились работы об экономике стран, принимающих 

капитал. В этот период на политической карте в результате бурного 

национально-освободительного движения возникло большое число 

независимых развивающихся государств. Вследствие этого процесса в 

международных потоках перемещения капитала наметилась тенденция его 

движения из развитых стран в развивающиеся. 

Такие видные западные экономисты С. Кузнец, Г. Хабернер, Г. Майер и 

другие в своих трудах доказывают, что планирование экономического роста в 

развивающихся странах немыслимо в современных условиях без возможности 

допуска иностранного капитала в экономику страны. Эти авторы развивают 

мысль о том, что благотворное влияние иностранного капитала на 

развивающееся хозяйство будет положительно сказываться во всех случаях 

независимо от того, в какой форме он вторгается в национальную экономику: - 

в форме частных прямых инвестиций и кредитов, в виде государственных 



181 
 

инвестиций и кредитов, или в какой-либо иной форме. В каждом случае 

находятся аргументы, оправдывающие и рекомендующие иностранный капитал 

в качестве наиболее эффективного средства для достижения национального 

процветания. Прямые частные капиталовложения в промышленность, по их 

утверждению, не только приносят развивающимся странам чистый прирост 

национального богатства, но и влекут за собой приток иностранных 

специалистов, которые способствуют подъему технического и культурного 

уровня страны, облегчают возможность подготовки квалифицированных 

кадров, распространению наиболее современных технологических методов. 

Государственные капиталовложения в транспорт, связь, коммунальное 

хозяйство рассматривается как один из сильнейших стимулов, поощряющих 

национальную деятельность. Действительно, с одной стороны, иностранный 

капитал, привлеченный в национальную экономику и используемый 

эффективно, оказывает положительное влияние на экономический рост, 

помогает преодолеть отсталость, интегрироваться в мировую экономику. С 

другой стороны, привлечение иностранного капитала накладывает 

определенные обязательства, создает многообразные формы зависимости 

страны - заемщика от кредитора, вызывает резкий рост внешнего долга. Таким 

образом, для национальной экономики иностранный капитал может иметь 

неоднозначные последствия.  

В связи с этим ставится вопрос о расширении, прежде всего технической 

помощи, направленной на углубление использования собственных ресурсов, 

повышения квалификации национальных кадров, а уже затем о привлечении 

инвестиций в виде кредитов. Другими словами, сначала необходимо научиться 

эффективно использовать свои финансы, а затем принимать иностранный 

капитал в свою экономику. 

Экспортерами и импортерами капитала выступают государственные и 

частные структуры, в том числе центральные и местные органы власти, другие 

государственные организации; частные фирмы, банки, международные и 

региональные организации, физические лица. 

Государство несет ответственность перед кредиторами по 

государственным заимствованиям и частным с государственной гарантией. 

Приоритетными являются суверенные обязательства, т.е. обязательства 

центральных органов власти. 

Главными причинами, вызывающими и стимулирующими международную 

миграцию капиталов, являются: 

 неравномерность развития национальных экономик: капитал уходит из 

стагнирующих экономик и притягивается в стабильные экономики с высокими 

темпами роста и более высокой нормой прибыли; 

 неуравновешенность текущих платежных балансов вызывает движение 

капитала из стран с активным сальдо в страны с дефицитным сальдо по 

текущим расчетам; 
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 миграция капиталов между странами стимулируется либерализацией 

национальных рынков капитала, т.е. снятием ограничений на приток, 

функционирование и вывоз иностранных инвестиций; 

 развитие и расширение международного кредита, валютных и фондовых 

рынков способствует масштабному увеличению международного перемещения 

капиталов; 

 международная миграция капиталов тесно связана с активизацией 

деятельности транснациональных корпораций и банков; с включением в 

финансовую деятельность небанковских и нефинансовых организаций; с 

увеличением числа и ресурсов институциональных и индивидуальных 

инвесторов; 

 экономическая политика стран, привлекающих иностранный капитал, 

создавая ему благоприятные условия для осуществления внутренних 

инвестиций, для обслуживания внешних и внутренних долгов государства 

В современных условиях вывоз капитала - это целенаправленное 

перемещение денежных средств из одной страны в другую для помещения их в 

выгодное дело. 

Вывоз капитала за рубеж, его активная миграция между странами стали 

важнейшей отличительной чертой современного мирового хозяйства и 

международных экономических отношений. 

Список литературы: 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебник. 

М.: Юристъ, 2018.  

2. Актуальные проблемы деятельности международных организаций. 

Отв. Ред. Морозов Г.И. М.: Международные отношения,2019 

3. Андрианов В.Д. Казахстан в мировой экономике. Учебное пособие. - 

М., Финансы и статистика, 2019.  

4. Бобин М.В. Межгосударственные финансово-экономические 

организации Европы: Правовые аспекты учреждения и деятельности. - М., 

2017.  

5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: 

регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 

деятельности. Уч. Пособие – М.: издательство «Консалтбанкир», 2018. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
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Благосостояние людей — главный критерий деятельности государства, 

состояния развития экономики и демократии. Для успешного практического 
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решения сложных государственных задач необходимо эффективно 

использовать достижения различных областей знаний. Среди них особое место 

занимает маркетинг. 

Основными задачами маркетинга в тесном взаимодействии с другими 

научными дисциплинами являются: выявление потребностей субъектов 

рыночных отношений, анализ ситуации на рынке и тенденций его развития, 

обеспечение продвижения товаров и услуг к потребителю, организация их 

обмена для удовлетворения этих потребностей. Это следует из широкого 

понимания сущности маркетинга как «социально-управленческого процесса, 

при помощи которого индивидуумы или группы людей путем производства 

продуктов и их обмена получают то, в чем они нуждаются» [1]. При этом 

маркетинг тесно взаимодействует с науками, которые занимаются изучением 

рыночных отношений. 

Как видим, область исследования маркетинга достаточно большая и имеет 

тенденцию к постоянному расширению. Поэтому сегодня в маркетинге 

выделяются отдельные направления исследования: промышленный, аграрный, 

микро-, макромаркетинг, международный и др. 

Социально-экономические процессы в обществе сегодня достаточно 

сложны и противоречивы. Решения, которые принимаются государственными 

органами без объективной и достоверной информации, широкого обсуждения и 

консультаций в обществе, часто вызывают значительный резонанс и 

недовольство отдельных социальных групп. Поэтому повысить эффективность 

государственного управления без активного использования маркетинга 

представляется для нас достаточно проблематичным, а сложность рыночных 

процессов и активное вмешательство в них государства требуют сегодня 

выделение в системе маркетинга такой его разновидности как государственный 

маркетинг. 

Государство как третий субъект маркетинга рядом с продавцами и 

потребителями выполняет на рынке специфическую роль. Не удовлетворяя 

непосредственно потребности потребителей, оно должно регулировать этот 

процесс и оказывать содействие эффективному достижению компромисса 

интересов с минимальными затратами общества. Это обусловлено 

необходимостью рассматривать экономические и социальные процессы в 

единстве и взаимодействии. При этом государство в отличие от отдельного 

предприятия заинтересовано в эффективном функционировании экономики в 

целом. С другой стороны, государство можно рассматривать с точки зрения 

предоставления гражданам важных социальных услуг (безопасность, охрана 

окружающей среды и т.п.). То есть оно представляет специфическое 

предприятие, которое предоставляет населению широкий набор услуг. 

Вышеприведенные обстоятельства указывают на необходимость 

обеспечения маркетингового подхода к государственному управлению как в 

целом, так и при проведении отдельных мероприятий, независимо от их 

масштабов. В связи с этим необходимо определить основные цели и задачи 

государственного маркетинга. 
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В научной литературе сегодня ряд авторов делают акцент на 

необходимости более широкого использования маркетинга для 

усовершенствования государственного управления. Так, Н. Куденко [2] 

указывает, что необходимо различать такие разновидности маркетинга, как 

макромаркетинг и микромаркетинг: макромаркетинг применяют на уровне 

государства, т. е. экономики страны в целом, а микромаркетинг — на уровне 

фирмы. И дальше: «Макромаркетинг существует и в социалистических, и в 

капиталистических, рыночных условиях хозяйствования, поскольку 

необходимость государственного регулирования элементов комплекса 

маркетинга существует и при социализме, и в рыночных условиях». 

На необходимости широкого применения маркетинга (государственного) 

подчеркивает и М. Окландер [3]. Он указывает, что «национальный, 

региональный и муниципальный маркетинг есть формы проявления, 

разновидности территориального (государственного) маркетинга». 

Государственное управление можно рассматривать как деятельность 

органов и учреждений всех ветвей государственной власти, направленной на 

определение целей развития, разработку и осуществление регулирующих, 

организующих и координирующих влияний на все сферы общества для 

удовлетворения потребностей граждан, которые постоянно изменяются, и 

достижение поставленных общественных целей развития [4]. Целью 

государственного маркетинга должно быть в первую очередь максимальное 

удовлетворение потребностей граждан (материальных и духовных) в рамках 

выделенных общественных затрат. Государственный маркетинг должен изучать 

потребности и интересы, т. е. их суть, структуру, приоритетность, факторы и 

тенденции развития. Достижение поставленной общественной цели 

предусматривает поэтапное выполнение определенных задач и удовлетворение 

потребностей членов общества в зависимости от их приоритетности и 

важности. Эффективная разработка «дерева целей» без применения маркетинга 

сегодня достаточно проблематична. 

Усовершенствование государственного управления должно 

предусматривать использование маркетинга как важного средства 

поступательного развития всей социально-экономической системы и отдельных 

ее подсистем, обеспечение ее сбалансированного развития и формирования 

оптимальных макроэкономических пропорций между ее элементами. 

Актуальность этих проблем возрастает, поскольку просчеты в государственном 

управлении, в значительной мере связанные, по мнению В.В. Цветкова [4], с 

тем, что властные структуры во многих случаях действуют эмпирически, 

весьма нерациональным способом проб и ошибок, не учитывают интересов 

многих социальных групп населения. 

Маркетинг в исполнении государственных органов имеет определенные 

особенности, из-за того что эти органы не всегда непосредственно 

удовлетворяют эти потребности, а лишь опосредствованно оказывают 

содействие этому. В сравнении с задачами, которые решает маркетинг на 

уровне отдельного предприятия, цели государственного маркетинга намного 
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масштабнее и более сложные. Так, если на предприятии маркетинг 

обеспечивает продвижение узкого ассортимента товаров, то на уровне 

государства он многовекторный, что требует комплексного и 

сбалансированного подхода к удовлетворению потребностей потребителей на 

основе формирования и развития соответствующих логистических систем как 

на уровне отдельных регионов и в разрезе продуктовых подкомплексов, так и 

на уровне государства. Кроме того, необходимо учитывать и такие факторы, 

как экологические, политические и пр. Во временном плане государственные 

маркетинговые мероприятия рассчитаны на значительно более длительную 

перспективу. 

Вторая причина, которая вызовет необходимость активного использования 

маркетинга, состоит в необходимости активного влияния на потребителей. 

Контроль над качеством и безопасностью продукции, регламентирование 

соответствующих параметров, которые отвечают международным стандартам, 

борьба с фальсифицированной продукцией и информирование населения о 

таких фактах — это также должно стать одной из задач государственного 

маркетинга. С одной стороны, государство должно влиять на формирование 

правильного потребительского поведения граждан, а с другой — 

стимулировать производителей на удовлетворение рационального спроса с 

помощью комплекса государственных маркетинговых мероприятий и 

инструментов. Это означает, что государственный маркетинг должен быть 

социально ориентирован. 

Необходимость использования маркетинга органами государственной 

власти связана также и с процессами глобализации в мире. Основным 

направлением государственной политики в рыночной экономике есть 

поддержка и развитие конкуренции и обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности национальных производителей. Для решения этих 

проблем отдельное предприятие имеет ограниченные возможности и ресурсы. 

Поэтому именно государство должно взять на себя решения сложных и 

масштабных задач. Для обеспечения необходимого уровня конкуренции в 

распоряжении государства есть довольно действенные инструменты 

регулирования, которые можно поделить на прямые и косвенные методы и 

которые направлены на регулирование объемов производства, экспорта и 

импорта конкретных групп товаров. Поэтому именно маркетинговая концепция 

государственного управления должна обеспечить более эффективное и 

качественное выявление, формирование и удовлетворение потребностей 

потребителей. 

Инструменты маркетинга должны эффективно использоваться на всех 

этапах подготовки, принятия и реализации управленческих решений, в том 

числе и при принятии действенных законов. В частности, следует обратить 

внимание на необходимость использования инструментов маркетинговой 

коммуникации, что позволит сделать более открытой и демократичной систему 

государственного управления. 
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Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиялары - Еліміз Қазақстан - 2050 ұзақ 

мерзімді стратегиялық бағдарламасына сәйкес мақсатты даму үстінде. 

Елбасымыз атап көрсеткендей, бүгінгі күн тәртібінде әлем қоғамдастығындағы 

Қазақстанның және барлық қазақстандық ғалымдардың, менеджерлердің, 

бизнесмендердің, мамандар мен жұмысшылардың бәсекеге қабілеттілігі мәселе 

болып тұр. Осы орайда шаруашылықтың жаңа жағдайларында нарықтық 

қатынастарға бейімделген басқару жүйесін құру процесін жеделдеткен жөн. 

Өте тұрақсыз және сыртқы орта факторларының анықталған жағдайында әр 

түрлі бизнес аясында тауар өндіріп, қызмет көрсететін ұйымдар үшін ұзақ 

мерзімді келешектерде кәсіпорындардың әрі қарай гүлденіп, өркен жаюының 

кепілдігін қамтамасыз ететін бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру және 

оны тиімді іске асыру ең өзекті мәселеге айналып отыр. 

Бәсекеге қабілетті деңгейді ұзақ уақыт бойы қамтамасыз ету және сақтау 

үшін сыртқы және негізгі ішкі факторларға тұрақты мониторинг жүргізу, 

кәсіпорынның әлсіз және күшті жақтарын талдау қажет, болашақта дамудың 

барлық мүмкіндіктерін және сыртқы бәсекелестер тарапынан болатын 

қатерлерді қарап, кедергілер мен тосқауылдарды ескеру қажет. Мұндай 

мониторингті енгізу компанияға сыртқы ортаның өзгерістеріне тез жауап 

беруге және тұрақты тұруға мүмкіндік береді. Кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

анықтайтын параметрлерді ескеру және сыртқы ортаға мониторинг жүргізу 

қажет. Мемлекеттік қолдау маңызды фактор болып табылады. Бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру кез келген кәсіпорынның өз қызметі саласындағы 

жетістігіне маңызды қадам болып табылады. Бірде - бір кәсіпорын барлық 

ықтимал тәуекелдерді ескермей, барлық экономикалық сипаттамалар бойынша 

бәсекелестерден артықшылыққа қол жеткізе алмайды. Басымдықтарды таңдау 
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және стратегияны әзірлеу қажет. Кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігі - бұл 

осы компанияның дамуын адамдардың қажеттіліктерін өз тауарларымен 

қанағаттандыру дәрежесі бойынша және өндірістік қызметтің тиімділігі 

бойынша бәсекелес кәсіпорындардың дамытуынан ерекшеленетін маңызды 

сипаттама. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару тәуекелдерді 

басқаруға, ресурстарды оңтайландыруға және барлық ұйым үшін инновациялар 

мен өсу мүмкіндіктерін аша отырып, жұмыс процестерінің тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. Әлемдік индустрия көшбасшылары өндірістік 

тиімділік мәдениетін дамытудағы және жаңа бәсекелестік артықшылықтарды 

анықтаудағы негізгі фактор ретінде кәсіпорынның тұрақты дамуын басқаруға 

көбірек көңіл бөледі. 

Ұйымда өзгерістер жасау таңдалған стратегияларға сәйкес қазметтерді 

атқаруға жағдай жасайды. Өзгерістердің қажеттілігі мен дәрежесі ұйымның 

стратегияны тиімді жүзеге асыруға арналған дайындық деңгейіне байланысты.  

Стратегиялық өзгерістер дұрыс жасаған жағдайда жүйелі сипатқа ие 

болады. Бұл орайда кәсіпорын қызметінің барлық жақтарын қамтиды. 

Жоғарыда айтылғандарды қортындалайтын болсақ, стратегиялық 

жоспарлау - басқару объектісін әлсіз және күшті жақтарын, мүмкіндіктері мен 

кедергілерін ескере отырып, оның келешекте тұрақты қызмет етуіне бағыталған 

шығармашылық процесс. 

Әр түрлі стратегияны әзірлеу бір-біріне ұқсамайды. Кішігірім кәсіпорын 

стратегиясы оның жетекшісі ауызша тапсырмасы негізінде әзірленсе, ірі 

кәсіпорындар жыл сайын кәсіпорын мен оның бөлімшелерін дамытуды 

жазбаша, жоспар түрінде белгілейді және әкімшіліктің қатысуы, ұсынылып 

отырған шешімдер бойынша зерттеулер жүргізіледі, оны талқылауға салу үшін 

кездесулер ұйымдастыру арқылы стратегиялық жоспар әзірленеді. Стратегияны 

қалыптастыруды ұйымдастыру кезеңінде басшы ұйым жағдайын дамытуды 

жазбаша, жоспар түрінде белгілейді. Стратегияны қалыптастыруды 

ұйымдастыру кезеңінде басшы ұйым жағдайын талдай отырып, оңтайлы 

стратегияны таңдап алады. 

Стратегияны қалыптастыруда оны жүзеге асыру үшін қажеті күшке немесе 

құзіретіліке ие болу өте манызды. Кәсіпорынның бір нәрсені жақсы меңгерілуі 

стратегияны қалыптастыруға негіз болады, өйткені, ол біріншіден, мүмкіндікті 

пайдалану біліктілігі мен қабілетін білдірсе, екіншіден, бәсекелестік 

артықшылықты, ал үшіншіден, стратегиялық әлеуетті анықтайды. 

Бәсекелестікке қабілеттілікке жетудің ең оңай жолы - ұйым өзі 

бәсеклестерінің әлсіз артықшылықтары жоқтығын анықтап, басымдығын 

нығайту. Яғни, кәсіпорын бәсекелестері сондай табыстарға ие болмаса, 

бәсекеде жауап бере алмаса, біраз шығынға ұшырайды. 

Кәсіпорын айтарлықтай жеңіске ие болмаған күнде қолда бар ресурстарға, 

нақты тәжірбиеге сүйене отырып, өз стратегиясын әзірлеу керек. Қолда бар 

ресурстар мен біліктілікті қолданбайтын стратегияны құру әрқашан тиімсіз 

болмақ. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ НОРМА ПРАВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ 

 

Байтенова А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

Нормы правотворчества органов исполнительной власти реализуют 

регулирование довольно большой объем общественных правоотношений. Такое 

правотворчество имеет хорошие свойства, то есть быстрота, гибкость и не 

столь длительный порядок принятия данных правовых норм. Кроме этого, они 

направлены на регулирование правоотношениями, которые различаются 

составом и уровнем распространенности, в частности, проживающих в 

определенном регионе либо в отношении общественной организации и т.д. 

В настоящее время сущность правотворчества состоит в разрешении вопросов 

реализации различных реформ в государстве, их эффективности и качества в 

соответствующих условиях. Исполнительная власть представлена системой 

государственных органов во главе с правительством, чьи подзаконные акты 

имеют юридическую силу над действиями и актами нижестоящих органов и 

органов местного самоуправления. В данном отношении акты исполнительной 

власти находятся в иерархии нормативно – правовых актов. Такое 

расположение обеспечивает реализацию вышестоящих нормативных актов и 

приводят в действие подзаконных актов иных государственных органов. 

При этом недостатком конкретизации норм права в актах органов 

исполнительной власти выступает подчинение актов нижестоящих органов 

вышестоящим, которое может привести к созданию разных форм 

несоблюдения законности. Это объясняется необходимостью быстрого 

принятия решений, несохранением юридической техники при принятии и 

издании акта и непрофессионализмом авторов проектов актов. В этом и 

проявляется одна из сторон актуальности магистерского исследования. 

Положения национального законодательства служат основой правотворческой 

деятельности органов исполнительной власти. Необходимость осуществления 

такой деятельности объясняется невозможностью определения нормы 

поведения в отношении участников всех появляющихся правоотношений. 

Поэтому исполнительная власть посредством правотворчества стремится 

корректировать различные социальные правоотношения. В данном отношении 

орган исполнительной власти реализует в соответствии с вверенными 
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полномочиями последний уровень конкретизации норм права в отношении 

конкретных ситуаций. 

Положения национального законодательства определяют полномочия 

органов власти в области конкретизации норм права. Правомочия по 

разработке и изданию нормативных актов, согласно положениям закона 

Республики Казахстан «О правовых актах», принадлежат также органам 

исполнительной власти в рамках установленной компетенции [1, ст.1]. 

Необходимо учитывать, что создание правовых норм в отраслях действующего 

права, где основным методом правового регулирования является 

диспозитивный, имеет обобщенный характер по причине того, что участники 

данных правоотношений устанавливают нормы в издаваемых ими актах. Такое 

происходит в отраслях частного права. 

Публичное же право использует императивный метод правового 

регулирования, поэтому правовые нормы характеризуются специфическим 

характером. Правовая система национального права определяет создание и 

развитие законодательства многих отраслей права, основываясь на взаимосвязи 

всех законодательных актов и принципов подчиненного законодательства [2]. 

Рассматривая научные работы по рассматриваемому вопросу, некоторые 

ученые определяют конкретизацию в качестве метода, пути, возможности 

интерпретации. При этом существует мнение, что интерпретация – это 

разновидность или метод конкретизации. А также и мнение, что конкретизация 

является отдельным институтом, как и интерпретация. Для наиболее полного и 

конкретного регулирования правоотношений конкретизация выступает как итог 

процесса правотворческой либо правоприменительной деятельности, в 

результате чего содержание норм права стало наиболее понятным и полным с 

помощью методов толкования, издания, принятия, поправки пунктов данных 

норм [2]. При этом органы исполнительной власти обладают правом 

законодательной инициативы посредством внесения представлений в Мажилис 

Парламента РК [1, ст. 17]. 

В результате толкования норм права их содержание становится более 

конкретным для использования в соответствующей ситуации, требующей 

юридического разрешения [3]. Согласно Шмелева Г., целью конкретизации 

является увеличение определенности и ясности правового обеспечения с 

применением способов уточнения правовых норм, содержание которых после 

этого становятся более ясным для применения [4, с.59]. Последнее 

поддерживается некоторыми учеными, которые устанавливают понятие 

интерпретации в качестве следствия конкретизации. Интерпретация не может 

выступать в качестве способа нового правового регулирования 

правоотношений. Конкретизация реализуется при законодательной 

деятельности посредством дополнения, создания, уточнения, трансформации 

определенного законодательного положения [5, с.16]. Поэтому содержание 

рассматриваемых институтов не является одинаковым и отличается тем, что 

конкретизация может привести к перемене норм права, интерпретация не ведет 

к этому. 
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Считаем последнее верным, так как для правотворческой деятельности 

характерным является определение правовых положений, которые могут быть 

дополнены новыми, конкретизирующими содержание первоначальных, 

установленных законодательным актом. Согласно Абдрасулову Е.Б., такое 

мнение может применяться к деятельности правоохранительных органов на 

основании судебных документов, где реализуется юридическая позиция, 

обобщаемая в нормативных актах Верховного суда РК [6]. В процессе данной 

деятельности проявляется необходимость детализации норм законодательных 

актов. 

В отношении ликвидации и профилактики возникновения правовых коллизий в 

части законодательных и подзаконных актов исполнительной власти 

применяются формально – юридические способы, которые, по нашему мнению, 

реализуются посредством следующих мер: 

- вызывает необходимость принятия и издания программы исполнения 

подзаконных актов органов исполнительной власти, которые требуются для 

реализации новых законодательных актов; 

- в качестве правила юридической техники правотворчества должно стать 

своевременная разработка и издание подзаконных актов для реализации новых 

законодательных актов; 

- уменьшение количества нормативных актов, содержащих нормы права, 

имеющих отсылочный характер; 

- определение единой формы нормативного акта об установлении правовых 

документов одного вида; 

- осуществление систематизации национального законодательства; 

- определение юридической ответственности за принятия нормативных актов, 

не соответствующих конституционным положениям; 

- постоянное и стабильное осуществление мониторинга нормативных правовых 

актов. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
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Во многих национальных правовых системах прецедент является 

отправной точкой при принятии окончательного решения судьями. В 

большинстве случаев судьи внимательно следят за прецедентами в целях 

обеспечения правовой определенности и опасаются, что их решения могут быть 

оспорены в вышестоящих инстанциях. 

Тем не менее, первые по-прежнему вынуждены пересматривать свою судебную 

практику различными методами, с тем чтобы учитывать эволюцию права и 

международного общества.  

Отмечаем, что региональные юрисдикции более склонны к такому 

методу, чем глобальные. Что касается третейских судов, то они прибегают к 

судебным прецедентам весьма разнообразным образом в зависимости от 

области: межгосударственные отношения, международная торговля, 

инвестиции или спорт. Кроме того, увеличение числа судов и арбитражных 

учреждений ставит вопрос о том, имеют ли прецеденты одного института 

урегулирования споров отношение к другим. 

Основная функция национального судьи или арбитра, как и 

международного судьи или арбитра, заключается в разрешении споров.  

Любая система права требует минимальной определенности, а любая система 

урегулирования споров – минимальной предсказуемости. Кроме того, эти 

системы предполагают, что субъекты, находящиеся в сопоставимых ситуациях, 

рассматриваются как аналогичные. Прецедент играет в этом отношении 

незаменимую роль. Для сторон спора это является гарантом определенности и 

равенства обращения. 

Однако постоянное следование прецеденту также замораживает закон и 

мешает ему развиваться в соответствии с новыми требованиями общества. Для 

судьи и арбитра должен быть найден баланс между необходимой 

определенностью и необходимой эволюцией закона. 

В этой связи национальное законодательство устанавливает правила, 

которые чаще всего направлены на поддержание уровня безопасности 

нижестоящих судов и оставление юридических разработок на попечение 

высших судов. 

http://sud.gov.kz/rus/content/konkretizaciya-grazhdansko-pravovyh-norm-vsudebnom-reshenii-opyt-respubliki-kazahstan
http://sud.gov.kz/rus/content/konkretizaciya-grazhdansko-pravovyh-norm-vsudebnom-reshenii-opyt-respubliki-kazahstan
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Вообще доктрина судебного прецедента основана на принципе stare 

decisis, что означает неизменность предыдущих решений [1, с.15-16]. Это 

означает, что когда в деле решается конкретный вопрос права, все будущие 

дела, содержащие одни и те же факты и обстоятельства, будут связаны этим 

решением, как указано в деле Донохью против Стивенсона [27] и Гранта 

против Австралийских трикотажных фабрик [2]. В то время как доктрина 

судебного прецедента помогает поддерживать интересы правосудия, многие 

утверждают, что она ограничивает способность законов идти в ногу с 

изменениями в обществе и что тем самым образуется много ограничений [1]. 

Следовательно, в доктрине судебного прецедента есть свои преимущества и 

недостатки, которые будут рассмотрены ниже.  

Доктрина судебного прецедента - это общий принцип права, который 

устанавливается в деле, чтобы помочь судам решать аналогичные вопросы в 

последующем прецедентном праве. Судебный прецедент определяется в 

Оксфордском словаре права как «решение Суда, используемое в качестве 

органа для принятия того же решения в последующих делах» [3, с.131]. 

Существуют два различных вида судебных прецедентов: авторитетный и 

убедительный. Авторитетный прецедент связывает все нижестоящие суды, в то 

время как убедительный прецедент фактически не должен обязывать и 

предназначен только для того, чтобы помочь Суду принять конкретное 

решение. Некоторые ученые считают, что суды должны всегда следовать 

доктрине судебного прецедента [4, с.17], чтобы можно было избежать любых 

расхождений. Это обеспечит большую определенность судебной системе, 

которая жизненно важна для поддержания интересов правосудия. Однако не 

все согласны с тем, что судебный прецедент настолько эффективен, и вместо 

этого утверждают, что многие принципы слабы и устарели [5, с.256]. Это 

связано с тем, что судебный прецедент не имеет временного аспекта и поэтому 

решение, которое было принято ранее вышестоящими судами, будет иметь 

обязательную силу для всех нижестоящих судов, если только тот же Суд или 

Верховный суд не отменил предыдущее решение, как указано в деле Young v 

Bristol Aeroplane Co Ltd [6]. Таким образом, хотя судебный прецедент и имеет 

некоторые недостатки, он все же является важной частью судебной системы и 

необходим в интересах правосудия. 

Тем не менее, доктрина судебного прецедента имеет много преимуществ, 

одним из главных которых является возможность сэкономить время при 

принятии решения по делу. Если Суду уже предоставлен ответ на проблему, с 

которой он сталкивается, ему не потребуется столько времени, чтобы прийти к 

аргументированному выводу. Это связано с тем, что Суд не будет обязан 

анализировать дело и принимать решение, поскольку у него уже будет ответ, 

что является значительным преимуществом в рамках судебного процесса.  

Примером того, насколько эффективным может быть судебный прецедент, 

является дело Hunter and Others v Canary Wharf Ltd и London Dockland 

Development Corporation [7]. Здесь Суду не нужно было создавать 

оригинальный прецедент, он мог просто применить ранее установленный 
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принцип к рассматриваемому вопросу. Еще одним преимуществом, о котором 

уже говорилось, является согласованность между случаями. Это укрепляет 

систему, а также, вероятно, снизит уровень преступности, поскольку те, кто 

осознает последствия, с меньшей вероятностью совершат преступление. 

Также обеспечивается большая справедливость, поскольку случаи с 

аналогичными фактами будут рассматриваться одинаково. Это, конечно, 

учитывается, если нет какого-то другого факта, который имеет существенное 

значение для решения, поскольку тогда Суд сможет прийти к другому выводу.  

Наличие судебного прецедента может также предотвратить ошибку Суда, 

поскольку будут даны указания относительно того, как следует рассматривать 

дело. Таким образом, судья с меньшей вероятностью допустит ошибку при 

вынесении заключения, и решение будет считаться гораздо более сильным. Это 

затруднит оспаривание решения суда, поскольку будет действовать 

прецедентное право, которое будет подкреплять решение суда, как показано в 

деле «Кадим против Брента» Лондонского городского совета [8]. Это важно для 

сохранения целостности судебной системы и поддержания доверия судей. 

Несправедливость также будет предотвращена, поскольку было бы, безусловно, 

несправедливо, если бы в двух случаях с одинаковыми фактами были 

достигнуты разные результаты. Это было бы несправедливо, и общество, 

скорее всего, потеряло бы доверие к системе правосудия. Судебный прецедент 

также не позволяет судьям выносить предвзятые решения, поскольку судья 

часто будет обязан следовать предыдущему решению, даже если он с ним не 

согласен. Это важно для обеспечения того, чтобы решения судей оставались 

настолько последовательными, насколько это разумно возможно, чтобы 

предотвратить путаницу и несправедливость. 

Таким образом, для выстраивания эффективного правопорядка ЕАЭС правовые 

позиции Суда должны обладать прецедентной значимостью как в правовых 

системах государств — членов ЕАЭС, так и в самой системе прав. 
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ЖЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

САЛАСЫНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 

 

Жумагалиева А.Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Жер ресурстарын пайдалану құқығының мазмұны жоғарыда аталған екі 

заңдылық болып табылады: иелену құқығы, пайдалану құқығы. 

 Иелену құқығы жер ресурстарына нақты иеленуді жүзеге асырудың заң 

жүзінде қамтамасыз етілген мүмкіндігі болып табылады. Жер ресурстарына ие 

бола отырып, мемлекет мұндай жер ресурстарына қол жеткізуді шектеуі не 

жалпы тыйым салуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан Республикасының «Ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңына сәйкес ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарда азаматтардың болуы оларды қорғау режимдерінің ерекшеліктеріне 

сәйкес шектеледі және осындай аумақ туралы жеке дара ережелермен 

реттеледі. Қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғау үшін ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың төңірегіне осы аумақтардың экологиялық жүйелерінің жай күйіне 

және қалпына келтіруіге теріс ықпал ететін осы аймақтар шегінде кез келген 

қызметке тыйым салына отырып қорғау аймақтары белгіленуі мүмкін. 

 Пайдалану құқығы жер ресурстарынын қоғамның қажеттерін 

қанағаттандыру үшін пайдалы қасиеттерін алудың заңдылық тұрғысында 

қамтамасыз етілетін мүмкіндігі болып табылады. Жер ресурстарын пайдалану 

құқығы нормативтік құқықтық актілерінде баянды етілген белгілі бір 

ережелердің ауқымында жүзеге асырылады, ол ережелерді сақтауды арнайы 

құрылған уәкілетті мемлекеттік органдар қадағалайды. Жер ресурстарын  

экологиялық пайдалағаны үшін салық және өзге де төлемдер мемлекеттік 

бюджетке алынады.  

 Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 15 бабына сәйкес 

республика аумағында жерге мемлекеттік меншік құқығының субъектісі - 

Қазақстан Республикасы. Оның жерді иеленуге, пайдалануға және билік етуге 

құқығы бар [1]. Осы меншік құқығының мазмұнына қарай жерді басқару 

органдары мен жер пайдаланушылардың құзыреті белгіленеді. Бұл заң 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сай келеді. Орталық және 

жергілікті мемлекеттік және басқару органдары табиғи ресурстарға мемлекеттік 

https://publications.parliament.uk/pa/ld199697/ldjudgmt/jd970424/hunter01.htm
https://swarb.co.uk/kadhim-v-housing-benefit-board-london-borough-of-brent-ca-20-dec-2000/
https://swarb.co.uk/kadhim-v-housing-benefit-board-london-borough-of-brent-ca-20-dec-2000/
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меншік құқығын заңда белгіленген басқару уәкілдігіне ие бола алады. Оларда 

табиғи ресурстарды иемдену мен пайдалану құқығы жоқ. 

 Мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдардың заңда 

көрсетілген ретте ғана табиғи ресурстарға иемдену, пайдалану, билік ету 

құқығы бар. Оның өзінде билік ету құқыға да мемлекет атынан және заңдарда 

көрсетілген жағдайларда ғана жүзеге асырылады. 

 Жер участкесі - өзінің орналасқан орны, тұйықталған шегарасы бойынша 

жеке меншікке немесе пайдалану құқығына бөлініп берілген табиғи ресурс 

болып саналатын жер бөлігі және оның үстінгі қабаты. Сондықтан оны табиғи 

ортадан бөліп алуға болмайды. Оның табиғи белгілеріне табиғи кеңістігі, 

бедерлігі, топырақты, топырақсыз жер беті өсімдіктері, жер қойнауы, суы, 

орманы жатады. Жер, жер қойнауы, орман, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі 

үшін кеңістік базис.  Сонымен бірге орман мен ауыл шаруашылығы үшін 

өндіріс күші, құралы. 

 Жер, су үстіндегі әуе де оның шегарасы, мемлекеттік аумақтың 

бөлшектемейтін немесе айрылмайтын бір бөлігі. Адам өмір – тіршілігі үшін 

жердің (топырақ) құнарлығы ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында 

үлкен әлеуметтік – экономикалық мәні бар. Сондықтан дүние жүзінің барлық 

елдерінде, осы шаруашылықтар үшін жердің меншікте немесе пайдалану 

құқығында болуына үлкен мән беріледі. Жердің осы аталған ерекшеліктері, оны 

табиғи ресурс, меншік объектісі  есебінде құқықтық реттеуге алғанда және 

оның мазмұның белгілегенде де еске алынады, құқықтық қатынастарда орын 

алады. Сондықтанда ол жалпы экологиялық пайдалану және қорғау объектісі 

болып табылады.   

 Қазақстан Республикасының жер ресурстарына мемлекеттік меншігі 

құқығының мазмұны – иемдену, пайдалану және билік ету құрайды, сондай-ақ 

оған мемлекеттік басқару құқығы да жатады. 

 Жер ресурстарына мемлекеттік иелену құқығы – осы ресурстарды 

меншікке алудың заңды нысаны және оны жүзеге асыру мүмкіндігі мен 

қызметі. 

 Жер ресурстарына мемлекеттің пайдалану құқығы – жер ресурстардың 

пайдалы қасиеттерін және одан түскен табысты иемдену, сондай-ақ өзге де 

пайда алу қызметі. 

 Жер ресурстарына мемлекеттің билік ету құқығы – жер объектілерінің іс 

жүзенде немесе заң жүзінде немесе заң жүзінде тағдырын айқындауға берілген 

мүмкіндік. Осы мүмкіндік арқылы жер ресурстардың пайдалы қасиеттерін және 

одан түскен табысты иемдену, сондай-ақ өзге де пайда алу қызметі. 

 Жерге (жер учаскесіне) жеке меншік құқығы дегеніміз – заңда 

көрсетілген негіздер, жағдайлар және шектерде азаматтар мен мемлекеттік емес 

заңды тұлғалардың өздеріне бекітіліп берілген жер бөлігіне иемдену, пайдалану 

және билік ету мәртебесі. 

 Бұл құқықты жерге берілген деуге болмайды. Себебі жер заң бойынша -  

Қазақстан Республикасының егемендігі белгіленетін шектегі аумақтық кеңістік, 
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табиғи ресурс, жалпыға бірдей өндіріс құралы және кез келген еңбек 

процессінің аумақтық негізі. Сондықтан жер жеке меншік объектісі емес. 

 Жеке меншіктің объектісі жердің бір бөлігі – жер учаскесі болып 

табылады. Аталған Жер кодексінің 9 бабы 10 тармағында жер учаскесінің 

анықтамасы бар [1]. Онда жер учаскесі – осы крдексте белгіленген тұйықталған 

шекара шегінде бөлінген жер бөлігі.  

 Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарда  «жерге 

жеке меншік құқығы» деген атауларды заңның осы анықтамасына қарай  

қолдану қажет. Заңның аталған анықтамалары жерге мемлекеттік меншік 

құқықтық қатынастары және жер учаскесіне жеке меншік құқық 

қатынастарының арақатынасын анықтау және олардың объективтік құқығының 

мазмұнын анықтау үшін де өте қажет.  

 Жерге мемлекеттік меншік құқығын және жеке меншік құқығын қатар 

қоюға болмайды. Шын мәнінде барлық жер мемлекет меншігінде, себебі 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан 

Республикасының егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды [2, 2 бабы].  

 Жер учаскелеріне жеке меншік құқығы жерге мемлекет меншігінен 

туындайды. Оның мынадай құқықтық негіздері бар: 

1. мемлекет жер учаскесін жеке меншік құқығында пайдалану үшін тегін 

немесе сатып береді; 

2. мемлекет жер учаскесін пайдалану мақсатын белгілейді; 

3. мемлекет жер учаскесін мақсатты пайдалануды бақылайды; 

4. мемлекет жер учаскесін экологиялық қорғау шараларын жүргізу 

міндеттерін белгілейді және олардың орындалуын бақылайды; 

5. мемлекет жер учаскелерінің мөлшерін белгілейді; 

6. мемлекет, мемлекет қажеттіктері үшін жер учаскелерін заңдабелгіленген 

тәртіп бойынша қайтарып алады. 

Мемлекет жерді жай-күйемен пайдалану туралы жер заңдарында белгіленген 

мәліметтерді мемлекеттік органдарға уақтылы табыс етіп отыруды жердің 

меншік иелерінен және жер пайдаланушылардан талап етеді. 

Азаматтар мен мемлекеттік емес тұлғалардың жер учаскелері жөнінде керекті 

және заңды мәмілелерін нарық экономикасы мәліметтеріне сай жасауына 

болады. Ол үшін заңда жер санаттарын мақсатына қарай бөлгенде және жерге 

жеке меншік құқығының мазмұнын атағанда, аталған субъектілер жер 

учаскесін мақсатты пайдалану онымен мәмілелер жасау мүмкіндігі еске алынуы 

керек. Ол жөнінде жер кодексіне қосымша ескертулер еңгізілуі тиіс. 
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БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ 

ШАРТТЫҚ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ЗАҢДЫҚ 

ТАБИҒАТЫ 

 

Рахметов Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Адам құқықтары жөніндегі шарттық органдардың негізгі функциясы адам 

құқықтары мен бостандықтары саласындағы халықаралық шартқа қатысушы 

мемлекеттердің ол бойынша не оған Факультативтік хаттама бойынша 

міндеттемелерді орындауға қатысты баяндама - есептерін жүйелі түрде қарау 

болып табылады.  

Негізінен, бұл функция халықаралық құжаттың мәтінінде орнатылған. 

Ұйымның Хатшылығы адам құқықтары жөніндегі шарттық органдардың 

қызметіне қатысты, мысалы, әлеуметтік, экономикалық және мәдени құқықтар 

жөніндегі комитетке, адам құқықтары жөніндегі белгілі бір шарттық органдарға 

мемлекеттердің баяндамаларды ұсынуының негізгі қағидаттарын белгілеу үшін 

қажетті мемлекеттердің баяндамаларды ұсынуының негізгі принциптерін 

қабылдады [1]. 

Адам құқықтары жөніндегі әрбір шарт органы сессияда қатысушы 

мемлекеттің баяндамасын қарастырар алдында оған баяндау үшін сұрақтар мен 

тақырыптардың тізімін жібереді. Сондықтан қатысушы мемлекет осы тізім 

бойынша жауаптарды жазбаша нысанда береді. Баяндаманы ұсынудың осы 

нысаны баяндаманы ұсыну мерзімдерінде ұзақ айырмашылық болған жағдайда 

және оны Комитеттің қарауы кезінде маңызды болады.  

Сессия жұмысының алдында кейбір шарттық органдарға жұмыс 

комиссиялары мен топтар құрылады, олар бір апта мерзімде қатысушы 

мемлекеттер үшін сессия кезінде олар бойынша есеп беретін мәселелер мен 

тақырыптардың тізімін дайындауға міндетті. Бұл ретте Комитет осы топтың 

құрамынан белгілі бір мемлекет үшін мәселелер мен тақырыптар тізімін әзірлеу 

жөніндегі жұмыстың басшысы ретінде елдік баяндамашыны тағайындайды.  

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық 

пактінің 1-15-баптарында белгіленген құқықтарды іске асыру туралы Қазақстан 

Республикасының бастапқы баяндамасын қарауға қатысты экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени құқықтар жөніндегі комитет экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің 54 ережесі бойынша 

мәселелер тізімін әзірледі [2]. Бұл ретте бастапқы баяндаманың көлемі 68 
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беттен тұрды, ал Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоғарыда көрсетілген 

сұрақтар тізіміне жауабы 81 бетті қамтыды [3]. Бұл мәселелер Пактіде 

баяндалған құқықтар сот ісін қозғауға негіз болды ма немесе құқық нормасын 

түсіндіру тәсілдері болды ма; Мемлекет Пактіде белгіленген құқықтармен 

жергілікті халықты, қоғамды, профессорлық-оқытушылық құрамды, құқық 

қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың қызметкерлерін, судьялар 

корпусын ақпараттандыру туралы шаралар қабылдады ма; адам құқығы 

жөніндегі комиссия қызметінің тәуелсіздігін қамтамасыз ету шарттары қандай; 

омбудсменнің, адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәртебесі қандай, ол Париж 

қағидаттары, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 48/134 қарарына 

сәйкес Ұлттық мекемелердің мәртебесіне қатысты қағидаттар негізінде құқық 

қорғау мекемесі ретінде әрекет ете ме, сондай-ақ оның өкілеттіктеріне 

экономикалық, мәдени және әлеуметтік құқықтарды іске асыру мәселелері кіре 

ме.  

«Арнайы шаралар» немесе «ерекше шаралар» ұғымы және оларды 

қолдану туралы ережелер 1979 жылғы әйелдерге қатысты кемсітушіліктің 

барлық нысандарын жою туралы Конвенциямен, сондай-ақ 1965 жылғы 

Нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы халықаралық 

конвенциямен белгіленеді. Атап айтқанда, нәсілдік кемсітушіліктің барлық 

нысандарын жою туралы халықаралық конвенцияның 1-бабының 1-тармағында 

барлық адамдар үшін, оның ішінде жекелеген тұлғаларға немесе нәсілдік 

немесе этникалық топтарға қатысты құқықтар мен бостандықтарды пайдалану 

кезінде бірдей жағдай жасау мақсатында осы шаралар енгізілетіні айтылады. 

Бұл ретте осы тұлғалар мен топтарға осындай ерекше қарым-қатынас ұзақ 

уақыт бойы сақталмауы үшін ерекше шараларды іске асырудың ұзақ кезеңі 

болмайды және оларды қолдану мақсаттарына қол жеткізілгеннен кейін 

шаралар тоқтатылады [2]. 

Нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы халықаралық 

Конвенцияның 2-бабының 2-тармағымен құқықтар мен негізгі бостандықтарды 

тең қолданудың кепілі ретінде нәсілдік топтарға немесе оларға жататын 

жекелеген адамдарға қатысты құқықтар мен бостандықтарды қорғау және іске 

асыру мақсатында мемлекеттің азаматтық өмірінің әр түрлі салаларында нақты 

және ерекше шаралар қабылдау туралы осы өкілеттік қатысушы 

мемлекеттердің өздеріне жүктеледі. Бұл ретте осы топтардың белгілі бір 

құқықтары мен бостандықтарын іске асыруы бөлігінде олардың артықшылықты 

жағдайы осы шаралардың салдары бола алмайды.    

Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою жөніндегі 

Комитет арнайы шараларды қолдануды құқықтық қамтамасыз етуге қатысты 

2004 жылы № 25 (2004) жалпы ұсынысты бекітті [2]. Бұдан басқа, ерекше 

шараларды қолдануға қатысты белгілі бір ережелер адам құқықтарын 

көтермелеу және қорғау жөніндегі кіші комиссияның арнайы 

баяндамашысының баяндамасында айтылды [4]. Жоғарыда санамаланған 

құжаттардың негізінде нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 

туралы Комитет 2009 жылы XXXII «Нәсілдік кемсітушіліктің барлық 
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нысандарын жою туралы халықаралық конвенцияда ерекше шаралардың мәні 

мен қолданылу аясы» жалпы ұсынымын бекітті [1]. Ол бойынша ерекше 

шараларды қолдану - Конвенцияның ережелерін орындау үшін қабылданатын 

және іске асырылатын саясат. Нәсілдік кемсітулердің барлық нысандарын жою 

туралы халықаралық конвенцияда адамдар мемлекеттегі істердің белгілі бір 

жағдайы кезінде заңдардың ережелері бойынша шектеулі құқықта. Осылайша, 

ерекше шаралар нәсілдік кемсітушілікті жою жөніндегі Конвенция бойынша 

міндеттемелердің бүкіл тетігінің элементтерінің бірі болып табылады, оларды 

орындау оны іске асыру үшін қажет.  

Адамдардың белгілі бір санатының немесе адамдар тобының жағдайын 

және ерекше шараларды қолдану қажеттілігін осы бағалау нәсілге 

жататындығы, терісінің түсі, этникалық, рулық немесе ұлттық шығу тегі, 

гендерлік мәселелер, ел халқының құрамындағы белгілі бір топтардың мәдени 

және әлеуметтік-экономикалық мәртебесі мен өмір сүру жағдайлары туралы, 

сондай-ақ олардың мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы 

жағдайы туралы нақты мәліметтерге негізделеді. Сондықтан арнайы шаралар 

осы топтармен кеңескеннен кейін және олардың белсенді қатысуымен 

әзірленіп, қолданылуы керек. 

Қатысушы мемлекеттің халықаралық шарттың ережелерін орындауының 

қанағаттанарлық бағасы мен оң жақтары сондай – ақ, елдің қосымша шаралар 

қабылдауы туралы ұсынымы, осы мемлекетпен консультациялардың және өзге 

де анық ақпараттың нәтижелеріне негізделетін адам құқықтары жөніндегі 

шарттық органдар әзірлейтін қорытынды түсініктемелерде немесе қорытынды 

ескертулерде айқындалады. Сондықтан қатысушы мемлекет Комитетке 

мынадай мерзімді баяндамаларда жоғарыда көрсетілген ұсынымдарды және 

бұдан басқа, адам құқықтары жөніндегі белгілі бір халықаралық құжаттың 

ережелерін орындау жөнінде қабылданған шаралар туралы есеп береді. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ САЛАСЫНДАҒЫ МӘМІЛЕЛЕРДЕН ТУЫНДАЙТЫН 

ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Асылбек А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Бүгінгі таңда бизнесті бастаудың бір тәсілі-компанияның дайын моделін 

сатып алу. Бірақ неге адамдар өз меншігіне бизнес алғысы келеді? Ол үшін осы 

шешімнің негізінде не бар екенін түсіну керек. Біріншіден, бұл ақша. Бұл 

оларды табуға, сондай-ақ бір нәрсе салуға деген ұмтылыс. Екіншіден, бұл 

мәртебе мен мансап. Сен компанияда жұмыс істесең, онда мансап сатысымен 

жоғарылау жылдар алады, ал жеке бизнесіңде сіз бірден компанияның басшысы 

боласыз, сонымен қатар компанияның өсуімен сіздің әлеуметтік мәртебеңіз 

пропорционалды түрде артады. Үшіншіден, Дайын бизнесті сатып алу – бұл 

шығармашылық әлеуетті ашу. Бизнесті жүргізудің сәттілігі өзін-өзі жүзеге 

асырудың керемет мүмкіндігі, өйткені бұл сіздің мақсаттарыңыз бен 

мүдделеріңізді көрсетеді. Сондықтан бизнесті қарқынды дамыту үшін ең тиімді 

құрал-франчайзинг. 

Франчайзинг дегеніміз не? Франчайзинг-бұл бір Тарап (франчайзер) 

екінші Тарапқа (франчайзиге) әзірленген бизнес-модельді, сондай-ақ брендті 

пайдалана отырып, бизнестің белгілі бір түрін жүргізуге айрықша құқықты 

төлемақыға (паушалды жарна және/немесе роялти, мүмкін олар болмаған кезде) 

беретін экономикалық субъектілер арасындағы өзара қарым-қатынастың 

осындай түрі. 

Франчайзи – франшизаны сатып алатын, франчайзерден бизнес-

процестерді құру, бренд, логотип, интерьер, қызметкерлерді оқыту принциптері 

туралы идеялар жиынтығын алатын адам. 

Франчайзер, тиісінше, франшизаны сататын адам. Франшиза бойынша мәміле 

оның әрбір қатысушысына пайда әкеледі. Қарапайым сөзбен айтқанда, 

франшиза-бұл бренд, технологиялар, ішкі құжаттар мен нормалар, басқа 

меншік иелері тексерген компания құпияларын пайдалану құқығы. Осыған 

ұқсас жүйе үшін франчайзингтік пакет бар, оған келесілер кіреді: брендті 

пайдалану құқығы; қызметкерлерді оқыту; технология; жабдық пен шикізат; 

бренд-бук; бизнес-бук. 

Паушалды жарна-бұл сатып алу кезінде бірден төленетін бір реттік төлем. 

Бұл бизнесті ашуға салынған инвестициялардың жалпы сомасының 5-тен 10% - 

на дейін. 

Роялти-бұл шарттың талаптары бойынша тұрақты, ай сайынғы төлемдер 

(табыстың пайызы), роялти белгіленген түрде белгіленуі мүмкін. Роялти жоқ 

франшизалар бар, бірақ бұл тауарларды сатып алуға қатысты шығыстардың 

басқа бабына әсер етуі мүмкін. 

Роялтидің үш түрі бар: 

1. Түсімнің пайызы (ай сайын 5-тен 30% - ға дейін ұсталады). 

2. Тауарлардың үстеме бағасының пайызы. 
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3. Тіркелген роялти.  

Франчайзинг-бұл ақша табудың жақсы тәсілі. Мысалы, сізде бір қалада 

наубайхана бар, содан кейін әртүрлі қалаларда тағы төрт наубайхана ашасыз. 

Әр нүктеде (наубайханада) бренд құқығын сатып алған адам бар және ол 

басқарады, жұмыс үшін жауап береді. Сіз жұмыс процесін қашықтан бақылап, 

пайда табасыз: өкілдер неғұрлым көп болса, табыс соғұрлым жоғары болады. 

Көптеген адамдар осы схема бойынша жұмыс істейді. Алғашқы "Додо Пицца" 

пиццериясы 2011 жылы ашылды, Франчайзинг 2013 жылы басталды, бүгінгі 

күні 330 франшиза кәсіпорны ашылды, өз кәсіпорындары – 16. Таңдалған 

форматқа байланысты франшизаға инвестициялық салымдар 15 миллион 

теңгеден басталады. Бизнестің табыстылығы-10-нан 25% - ға дейін. Өтемділік – 

бір жылдан бастап. Пиццерияның кірістілігі айналымның 17-20% құрайды. 

Өтемділікке 1-2 жылда қол жеткізіледі. 

Жаңадан келген кәсіпкер франшиза сатып алған кезде нарыққа тезірек 

шығып, пайда табады. Бұл ретте ол сатып алу, маркетинг туралы ойламайды – 

бұған Бизнестің дайын моделі қам жасады. 

Франшизаны таңдау-бұл ұзақ және күрделі процесс. Жаңадан келген 

кәсіпкерлерді франчайзингтің қолайлы саласы туралы сұрақ мазалайды. Өз 

мүмкіндіктеріңізді, нарық әлеуетін бағалау, сондай-ақ франчайзерді тексеру 

қажет. 

Франчайзингтің қандай түрлері бар екенін талдайық. Бөлінеді үш негізгі түрі: 

1. Бизнес-франшиза. Франчайзингтің ең танымал тәсілі. Франчайзер ісін жаңа 

бастаған кәсіпкерге бизнес жүргізу технологиясын, сауда маркасын, білімін, 

дайын маркетингін ұсынады. Мысалы, "Додо Пицца" франшизасы, KFC. 

2. Тауарлы. Франчайзи франчайзер дайындайтын бренд тауарларын сатуға 

құқылы. Танымал тауар франшизалары – Audi немесе басқа автомобиль 

компаниялары, киім маркалары: Ostin, Brittel. 

3. Өндірістік. Франчайзер өзінің бренді мен тауар белгісін пайдалана отырып, 

тауарларды өндіру және сату құқығын береді. Сондай-ақ, франшиза 

франчайзиге бірегей өнімді құруға, сауда қатынастарын дамытуға мүмкіндік 

береді. Pro өндірістік франшиза алкогольсіз сусындар өндірісінде жақсы 

танымал-Coca Cola. 

Бүгінгі таңда франчайзингтік ранкте әр түрлі салаларда белсенді дамып келе 

жатқан 3000 франшиза ұсынылған. 

Франшиза бойынша ең танымал қызмет салалары: сауда саласында 

(желілік дүкендер, киім және аяқ киімнің брендтік бутиктері), нарықтағы үлесі 

45%, қызмет көрсету саласында (жылжымайтын мүлік агенттіктері, 

турагенттіктер, медициналық орталықтар, сұлулық салондары) және қоғамдық 

тамақтану саласында. 

Қорытындылайық: франшиза бойынша бизнес ашу-ісін жаңа бастаған 

кәсіпкерлер үшін минималды тәуекелдермен өз бизнесін бастаудың ең тиімді 

тәсілі. Инвестиция көлемі 2-ден 25 миллион теңгеге дейінгі ең сұранысқа ие 

франшизалар. Егер осындай капитал болса, онда 1,5–3 жылдан кейін барлық 
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салымдарды өтеуге және ай сайын 300-ден 7 миллион теңгеге дейін табысқа 

жетуге болады, бірақ роялтиді үнемі төлеу қажет екенін ұмытпаған жөн. 

Қазақстанда қызықты франшизалардың үлкен таңдауы бар. Ең бастысы-шартқа 

қол қоймас бұрын франчайзерді, ынтымақтастық шарттарын мұқият талдау 

керек. 

 

Қолданылған әдебиеттер:    

1. Новицкий М., Мельников А., Кузнецова М. Старт в бизнесе. Купить готовый 

бизнес или открыть по франшизе? // ИТД «СКИФИЯ», 2017. 

2. Бизнес-журнал БИБОСС. – URL: https://www.beboss.ru/franchise/2389-

franshiza-dodo-picca. 

3. Митяева О. А., Швецов С. А., Ильяшенко С. Б. Инвестиционный потенциал 

региона как фактор экономического роста // Российское предпринимательство. 

– 2018. – Т. 19. – № 11. – С. 3503–3512. 

4. Леонова Ю. Г. Методические аспекты оценки эффективности 

функционирования торговой организации на основе клиентоориентированного 

подхода // Современные тенденции и перспективы развития торговой отрасли 

Российской Федерации. – Уфа: Аэтерна, 2016. 

5. Красюк И. А. Научно-практические основы организации розничной торговой 

сети в регионах // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 8(37). 

 

Ғылыми жетекші – з.ғ.к., доцент Курманова А.К. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУДІ 

ЖӘНЕ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Тойбазарова Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Белгілі бір мүлікті өз бетінше басқару үшін құрылған бола отырып, заңды 

тұлға тек өзінің қатысушыларына (құрылтайшыларына), тіпті оның 

қызметкерлеріне (еңбек ұжымына) қатысты емес, сонымен қатар нақты ұйым 

болып табылады. 

Азаматтық кодекс қызмет мақсаттарына байланысты заңды тұлғалардың 

келесі түрлерін ажыратады: 

а) коммерциялық; 

б) коммерциялық емес. 

Коммерциялық заңды тұлға - өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда 

табуды көздейтін ұйым. Коммерциялық емес заңды тұлға-мұндай мақсат 

ретінде пайда таппайтын және алынған пайданы қатысушылар арасында 

бөлмейтін ұйым. 

Жоғарыда аталған жіктеудің практикалық маңызы зор, өйткені заңды 

тұлғалардың әр түрі арнайы құқықтық режимге бағынады. 
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Сонымен, коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға мемлекеттік 

кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив нысанында ғана 

құрылуы мүмкін [1]. 

Азаматтық кодексте көзделген коммерциялық заңды тұлғалардың 

ұйымдық-құқықтық нысандарының тізбесі, осылайша, толық болып табылады 

және өзге де заңнамалық актімен толықтырыла алмайды.      

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес заңды тұлғаларды жіктеудің келесі әдістері 

бөлінеді: 

 меншік нысаны бойынша; 

 қызмет мақсаты бойынша; 

 құрылтайшылар құрамы бойынша комиссия; 

 қатысушылар құқықтарының сипаты бойынша; 

 білім беру тәртібі бойынша [2]. 

Әр әдісті толығырақ қарастыруға орын болып тұр. 

Меншік нысаны бойынша. Заңды тұлғаның негізіндегі меншік нысанына қарай 

мемлекеттік және жеке (мемлекеттік емес) заңды тұлғалар бөлінеді. Бұл 

жіктеуде ұйымдарды мемлекеттік және жеке құқықтың заңды тұлғаларына бөлу 

арқылы шетелде қабылданған тікелей ұқсастықты көруге болады. 

Қызметтің мақсаты бойынша. Коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдар өз қызметінің негізгі мақсаттары: пайда алу, сондай-ақ оны 

қатысушылар арасында бөлу не кәсіпкерлікпен байланысты емес өзге де 

мақсаттар бойынша бөлінеді. Жалпы ереже бойынша, коммерциялық емес 

ұйымдар өздерінің жарғылық мақсаттарына жету үшін қажет болғандықтан 

ғана кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте олар алған 

пайданы өз қатысушылары арасында бөлуге құқылы емес. 

Құрылтайшылардың құрамы бойынша. Құрылтайшылардың құрамына 

байланысты мыналарды бөлуге болады: құрылтайшылары тек заңды тұлғалар, 

тек мемлекет немесе кез-келген, жеке ерекшеліктерді қоспағанда, құқық 

субъектілері (барлық басқа заңды тұлғалар) бола алатын заңды тұлғалар. 

Қатысушылардың құқықтарының сипаты бойынша. Қатысушылардың заңды 

тұлғаға қатысты құқықтарының әртүрлі сипаты мыналарды жіктеуге мүмкіндік 

береді: 

 құрылтайшылардың мүлкіне меншік құқығы немесе өзге де заттық 

құқығы бар ұйымдар; 

 қатысушыларының міндеттемелік құқықтары бар ұйымдардың: 

шаруашылық серіктестіктері, акционерлік қоғамдар және 

кооперативтер; 

 олардың қатысушыларының мүліктік құқықтары жоқ ұйымдар: 

қоғамдық бірлестіктер мен діни ұйымдар, қорлар мен заңды тұлғалар 

бірлестіктері. 

Ұйымның заттық құқықтарының көлемі бойынша. Заңды тұлғаның өзі 

пайдаланатын мүлікке құқықтарының көлеміне байланысты мыналарды 

ажыратуға болады: 

 мүлікті жедел басқару құқығы бар заңды тұлғалар; 
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 мүлікке шаруашылық жүргізу құқығы бар заңды тұлғалар; 

 мүлікке меншік құқығы бар заңды тұлғалар. 

Білім беру тәртібі бойынша. Заңды тұлғаны құру тәртібі жіктеу критерийі 

ретінде де әрекет ете алады: бұл жағдайда заңды тұлғалар рұқсат беру немесе 

реттеу тәртібімен құрылады [3, 51 б.]. 

Жоғарыда сипатталған жіктеу әдістеріне сәйкес Қазақстан Республикасында 

заңды тұлғалардың мынадай түрлері бөлінеді: 

1. шаруашылық серіктестіктер; 

2. акционерлік қоғамдар; 

3. өндірістік кооперативтер; 

4. мемлекеттік кәсіпорындар; 

5. коммерциялық емес ұйымдар. 

Сонымен, айырмашылықтарды анықтау және заңды тұлғаның осы немесе басқа 

түрінің ерекшеліктерін анықтау үшін заңды тұлғалардың аталған түрлерінің 

әрқайсысын жеке-жеке қарастыру қажет. 

Шаруашылық серіктестіктер – бұл коммерциялық заңды тұлғалардың бірнеше 

тәуелсіз түрлерін білдіретін жалпы ұғым, олардың жарғылық капиталы 

үлестерге бөлінеді. Бұл экономикалық серіктестіктерді басқа коммерциялық 

ұйымдардан ерекшелендіреді. 

ҚР заңнамасында шаруашылық серіктестіктердің мынадай түрлері көзделеді: 

толық, сенім, жауапкершілігі шектеулі, қосымша жауапкершілігі бар. 

Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын 

заңды тұлға акционерлік қоғам деп танылады. Акционерлік қоғамның 

акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және заң 

актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялар 

құнының шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді. 

Акционерлік қоғам мен басқа заңды тұлғалардың негізгі айырмашылығы - 

қатысушының қоғамға қатысты құқықтарын бекіту әдісі: оларды акциялармен 

куәландыру арқылы. Бұл өз кезегінде акциядағы құқықтарды жүзеге асыру 

және оларды беру ерекшеліктерін анықтайды. 

Өндірістік кооператив – бұл жеке еңбек және басқа да қатысу негізінде 

кәсіпкерлік қызметті бірлесіп жүргізуге арналған адамдар бірлестігі, оның 

бастапқы мүлкі бірлестік мүшелерінің пай жарналарынан тұрады. 

Өндірістік кооперативте оның мүшелерінің ұйым қызметіне жеке қатысуы өте 

маңызды. Бірақ шаруашылық серіктестіктер туралы нормалар негізінен толық 

серіктестерге кәсіпкерлік қызметке тікелей жеке қатысу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету мақсатында құрастырылған. Өндірістік кооперативтерге 

қатысты қатысушыны кооперативтің еңбек ұжымының құрамына енгізуді 

көздейтін тікелей еңбекке қатысуға баса назар аударылады. Мүліктік 

мәселелерді шешу және өндірістік кооперативтегі басқару да айтарлықтай 

ерекшелікке ие [4, 182 б.]. 

Өндірістік кооперативтің қатысушылары, жалпы ереже бойынша, 

азаматтар болып табылады. Сонымен қатар, толық жолдастардан 

айырмашылығы, оларға жеке кәсіпкер мәртебесі қажет емес. 
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Кооперативтік органдардың жүйесі оның мүшелерінің жалпы жиналысынан 

(жоғары орган), байқаушы кеңестен (құрылуы міндетті емес) және атқарушы 

органдардан: басқармадан және (немесе) төрағадан тұрады. 

Өндірістік кооператив кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру нысаны ретінде 

экономикалық жағынан шаруашылық серіктестігінен немесе қоғамнан 

ерекшеленбеуі мүмкін.  

Өндірістік кооперативтің құқықтық жағдайын, оның мүшелерінің құқықтары 

мен міндеттерін АК және «Өндірістік кооператив туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы белгілейді [5]. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕНЕСІНІҢ 

МЕНШІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҰСТАНЫМНЫҢ 

ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Аманжолов Д.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өнірлік университеті 

 

Меншік құқығы адамдар арасындағы заттарға қатысты қарым-қатынасты, 

заттардың жеке адамдарға немесе адамдар тобына жататындығын және заттарға 

жалпы үстемдікті орнату тәсілдерін реттейді. 

Меншік құқығы- бұл ең толық зат құқығы. Алғашқы жақындауда 

меншікті өзіне тиесілі заттың жеке немесе ұжымның қатынасы ретінде 

анықтауға болады. Меншіктің кез-келген түрі және кез-келген формасы біреу 

өндіріс шарттары мен өнімдеріне өздері, ал біреу бөтен адамдар ретінде 

қатысты болған жағдайда ғана өмір сүре алады. Онсыз ешқандай меншік жоқ. 

Демек, меншік-бұл адам мен заттың қарым-қатынасы.  Меншік дегеніміз-

адамдар арасындағы заттарға деген көзқарас.Бұл дегеніміз, үшінші тараптар 

басқа біреудің затына қандай да бір қол сұғушылықтан аулақ болуға міндетті, 

демек, осы затқа енген меншік иесінің еркіне және мүліктің зат түрінде 

материалдық субстратқа ие екендігі және оған тән және ерікті мазмұн.[1] 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002486_
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   Меншік-бұл өзіне тән әлеуметтік қатынас: материалдық субстрат және 

ерікті мазмұн. Меншік иесіне тиесілі затқа басқа адамдардың қатынасы 

болмаса, оған меншік иесінің өзі сияқты қатынасы болмайды. 

Меншіктің әлеуметтік қатынас ретіндегі мазмұны меншік иесі материалдық 

тауарларды өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну процесінде басқа 

адамдармен араласуы қажет байланыстар мен қатынастар арқылы ашылады. 

Меншік-бұл мүліктік қатынастар ,сонымен қатар мүліктік қатынастар арасында 

ол басым орын алады. [2 ,  б. 20] 

Бұл мүлікті сипаттау үшін жеткіліксіз. Меншік иесінің өзіне тиесілі затқа 

қатысты ерікті әрекеттерін қандай нақты нысандарда білдіруге болатындығын 

көрсету қажет. Меншік иесінің өзіне тиесілі затқа қатысты еркі оны иелену, 

пайдалану және билік ету арқылы көрінеді. 

Меншік экономикалық теория адамзат қоғамымен бірге өзінің бүкіл 

тарихында және адамзаттың ғасырлар бойғы тарихында меншік негізінен 

өндірістік күштердің дамуына байланысты айтарлықтай өзгерістерге ұшырады 

және адамдар арасындағы материалдық тауарлар туралы қарым-қатынасты 

білдіреді, бұл олардың бір адамға берілуінен (тиесілі болуынан) және барлық 

басқа адамдардың тиісті иеліктен шығарылуынан тұрады. [2 ,  б. 6] 

Заңды категория ретінде меншік құқығы дегеніміз- белгілі бір адамға 

материалдық тауарларды иемденудің (иелік етудің) жай-күйін бекітетін, 

реттейтін және қорғайтын құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Мерзімді ғылымда меншік құқығы объективті мағынада да, субъективті 

мағынада да ерекшеленеді. Егер кодекстерде, заңдарда, Қазақстан 

Республикасы Президентінің жарлықтарында және материалдық игіліктерге 

иелік ету, Пайдалану және билік ету жөніндегі қоғамдық қатынастарды 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерде қамтылған Азаматтық 

құқық нормалары туралы сөз болса, онда бұл жағдайда меншік құқығы 

объективті мағынада құқықтық меншік институтын құрайтын нормалар 

жиынтығы болып табылады. 

Қолданыстағы заңнамамен қамтамасыз ету белгілі бір адамның меншік 

құқығы өз қалауы бойынша өзіне тиесілі нақты мүлікті иелену, пайдалану және 

билік ету субъективті мағынада меншік құқығы ретінде түсініледі. 

Меншіктің субъективті құқығы басқа адамдардың меншік иесіне өз құқықтарын 

жүзеге асыруға кедергі келтіретін әрекеттерден бас тарту міндетіне сәйкес 

келеді. Бұл заңның абсолютті сипатын көрсетеді, ол меншік құқығы болып 

табылады.[2 ,  б. 13] 

Меншiк құқығы мәмiле жасалған кезде болған жүктемелерiмен басқа 

адамға берiлетін болады. 

Меншiк иесi өз мүлкiн иелену жәнеде пайдалану және оған билiк ету құқығы 

беріледі. 

Иелену құқығы деп яғни мүлiктi iс жүзiнде иеленудi жүзеге асыруды заң 

жүзiнде қамтамасыз ету болып табылады. 

Пайдалану құқығы дегенiмiз мүлiктен оның пайдалы табиғи қасиеттерiн 

алудың, сондай-ақ одан пайда табудың заң жүзiнде қамтамасыз етiлуi. Пайда  
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кiрiс, өсiм, жемiс, төл алу және өзге нысандарында болуы мүмкiнболып 

табылады.[3] 
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Конституциялық заң өз нормаларының тиімділігін қамтамасыз етудің 

өзіндік әлеуетінің болуымен сипатталады, яғни, салалық құқықтық 

жауапкершілік институты. Конституциялық-құқықтық жауапкершіліктің 

болуына байланысты конституциялық заң өзінің толықтығы мен ішкі 

толықтығының жеткілікті дәлелдерін алады. Құқықтық жауапкершіліктің басқа 

түрлері конституциялық құқықтың мәнін құрайтын қоғамдық қатынастарды 

реттеу үшін жеткіліксіз. Конституция өзінің іс-әрекетінде құқықтың барлық 

салаларының арсеналына ғана емес, сонымен қатар өз нормаларын іске 

асыруды қамтамасыз етудің жеке қаражатына да, қажет болған жағдайда 

жауапкершілік шараларына да сүйенуі керек, дейді С.Л. Авакьян [1, 68-69-б]. 

Е.Кутафина, кейбір жағдайларда конституциялық-құқықтық жауапкершілікті 

қолдану қандай да бір басқа жауапкершілікті пайдалану қажеттілігін жоққа 

шығарады[2,3-б]. Конституциялық-құқықтық жауапкершілік заңдық 

жауапкершілік түрі бола отырып, конституциялық құрылысты қамтамасыз ету, 

конституциялық-құқықтық нормалардың пәрменділігін және мемлекеттік 

институттардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін қажет. Құқықтық 

жауапкершіліктің жалпы жүйелік белгілерін ескере отырып, конституциялық 

және құқықтық жауапкершілікті келесідей анықтауға болады. Конституциялық-

құқықтық жауапкершілік-конституциялық-құқықтық қатынастар субъектісінің 

конституциялық-құқықтық нормалармен баянды етілген, өзінің заңдық мәні бар 

мінез-құлқы үшін жауап беру міндеті, аталған субъектіге осы нормалардың 

диспозициясымен ұйғарылған сәйкес келмейтін, уәкілетті инстанцияның 

мемлекеттік (немесе оған теңестірілген қоғамдық) ықпал ету шараларын 

қолдану мүмкіндігімен қамтамасыз етілетін. Конституциялық жауапкершілік, 

Н.В. Витруктың пікірінше, конституциялық бақылаудың сот органдарын 

жалпыға бірдей танылған принциптер мен халықаралық құқық нормаларының 

әрекеті аясында түсіндіруге болады. 
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В.О.Лучиннің көзқарасы бойынша, кең, жалпыланған жоспарда 

Конституциялық жауапкершілік негізгі заңның нормаларымен анықталған 

тиісті субъектілердің белгіленген тәртіппен заңды маңызды мінез — құлқы 

үшін жауап беруі және оларға жүктелген міндеттерге сәйкес әрекет етуі, ал 

қабылданбаған жағдайда белгілі бір айыруларға ұшырауы қажеттілігін 

білдіреді. Мемлекет Конституциясын қорғау үшін конституциялық және 

құқықтық қатынастар субъектілеріне тиісті ықпал ету шараларының қажеттілігі 

тікелей конституциялық құрылысының негіздерінен туындайды, ол 

конституциялық құндылықтардың бүкіл кешенін тануға, сақтауға және 

қорғауға міндетті: жеке адамның құқықтары мен бостандықтары, егемендік, 

мемлекеттік тұтастық, мемлекеттік билік жүйесінің бірлігі, экономикалық 

кеңістіктің бірлігі. Сондықтан, заң шығарушы конституциялық-құқықтық 

қатынастардың барлық субъектілерінің конституциялық міндеттерін тиімді 

орындауды қамтамасыз ететін бақылау механизмін — Конституция мен 

заңдарды сақтауды және оларға сәйкес мінез-құлықтың алдын алуды 

қамтамасыз етуі керек. Мұндай бақылау тетігі конституциялық-құқықтық 

қатынастардың субъектілері көрсетілген міндетті орындамаған жағдайда, олар 

үшін теріс салдарлардың туындауын болжамай алмайды. Мұндай тетік, сөзсіз, 

конституциялық-құқықтық жауапкершілік шараларын да қамтиды. 

Конституциялық-құқықтық жауапкершілікті реттеуде заң шығарушы 

басшылыққа алатын бірқатар қағидаларды тұжырымдады: жауапкершілік 

негізінің сенімділігі; конституциялық-құқықтық жауапкершілік шараларының 

әділеттілік пен пропорционалдылық талаптарына сәйкестігі. 

Атап айтқанда, конституциялық және құқықтық жауапкершілік 

конституциялық заңдарда қарастырылған, Конституциялық және құқықтық 

жауапкершіліктің жарқын мысалы - мемлекеттік билік органдарына қатысты 

мемлекеттік органдардың ықпал ету шаралары. Конституциялық-құқықтық 

жауапкершілікке қатысты конституциялық-құқықтық қатынастардың 

ерекшелігі мен біртектілігі конституциялық-құқықтық жауапкершілікті 

конституциялық құқық институты ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл 

институт әмбебап болып табылады, өйткені ол әр түрлі құқықтық формаларға 

ие бола отырып, конституциялық құқықтың барлық субъектілерінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесінің маңызды элементтерінің бірі болып 

табылады. Ы.А. Богданова жауапкершілік — конституциялық құқықтың кез 

келген субъектісінің конституциялық-құқықтық мәртебесін белгілеу мақсаты 

ретінде қызмет ететін және онда орталық орын алатын элементтердің бірі деп 

санайды. Конституциялық-құқықтық жауапкершілік институты көптеген басқа 

конституциялық құқық институттарынан құқықтық мазмұндағы байлығымен 

ерекшеленеді. Бұл конституциялық-құқықтық жауапкершіліктің нысаны мен 

мазмұны бойынша іске асыру шаралары, негіздері, субъектілері мен тетіктері 

алуан түрлі болуына байланысты. Конституциялық бақылау мен қадағалаумен 

қатар конституциялық-құқықтық жауапкершілік конституцияны құқықтық 

қорғау институтына жатқызылуы мүмкін[3, 67-б]. 
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Егер біз конституциялық және құқықтық жауапкершіліктің басқа 

құқықтық жауапкершіліктермен арақатынасы туралы айтатын болсақ, онда 

конституциялық және құқықтық жауапкершілік конституциялық заңдардың, 

және заң актілерінің нормалары негізінде пайда болатындығын атап өткен жөн. 

Жеке тұлғалар да, ұжымдық құрылымдар да конституциялық-құқықтық 

жауапкершіліктің субъектілері болып табылады; қылмыстық тек жеке тұлғалар; 

әкімшілік — жеке және заңды тұлғалар. Тек құқық бұзушылық қана емес, яғни 

конституциялық құқық нормаларына сәйкес келмейтін мінез-құлық 

конституциялық-құқықтық жауапкершіліктің негізі бола алады. 

Конституциялық құқықтың басқа субъектілерінің әрекеттері үшін 

конституциялық-құқықтық жауапкершілік жүктелуі мүмкін. Конституциялық-

құқықтық жауапкершілік шаралары (конституциялық-құқықтық санкциялар) 

қылмыстар үшін жазалармен және әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін 

белгіленген әкімшілік жазалармен сәйкес келмейді. Атап айтқанда, 

құқықтардан айыруға қылмыстық және әкімшілік конституциялық құқық 

ретінде жол беріледі.  Алайда, кейбір жағдайларда әртүрлі конституциялық 

және құқықтық иммунитеттерге байланысты қылмыстық немесе әкімшілік 

санкциялар қолдану мүмкін емес (мысалы, мемлекет басшысы немесе 

депутаттар). Конституциялық - құқықтық жауапкершілік шараларын 

(жауапкершілік инстанцияларын) қолдануға уәкілеттік берілген субъектілердің 

ауқымы өте кең: заң шығарушы, атқарушы, сот билігі және жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары, лауазымды тұлғалар, азаматтар. Конституциялық-құқықтық 

жауапкершілікке қатысты заңды жауапкершіліктің мәжбүрлеу сипаты тек 

мемлекеттік мәжбүрлеуде ғана емес, сонымен бірге оған теңестірілген басқа да 

қоғамдық мәжбүрлеуде көрінеді. Конституциялық-құқықтық жауапкершіліктің 

ерекшелігі оның айқын саяси сипаты болып табылады. Саяси және 

конституциялық-құқықтық жауапкершіліктің аражігін ажыратудың басты 

критерийлерінің бірі жауапкершіліктің басталу негізі болып табылады[4, 13-б]. 

Конституциялық-құқықтық және тәртіптік жауапкершілікті ажырату өте 

маңызды, өйткені кейбір жағдайларда заңды жауапкершіліктің осы екі түрінің 

кейбір шаралары ұқсас объективті көрініске ие болуы мүмкін. 

Жауапкершіліктің бұл түрлерінің айырмашылықтары оларды қолдану негіздері 

мен процедураларында жатыр. Біріншіден, конституциялық-құқықтық 

жауапкершіліктің негіздері конституциялық-құқықтық қатынастар саласында 

жатыр, ал жұмыс беруші қызметкерге тәртіптік теріс қылық жасағаны немесе 

еңбек міндеттерін орындамағаны (тиісінше орындамағаны) үшін тәртіптік 

жауапкершілікке тартылады. Екіншіден, конституциялық-құқықтық 

жауапкершілік шаралары, әдетте, билікті бөлу немесе тексерулер мен тепе-

теңдік жүйесіне енгізілген. Қалай болғанда да, конституциялық-құқықтық 

санкцияларды жауапкершілік инстанциялары бағынбаған және оларға тікелей 

есеп бермейтін субъектілерге қатысты қолданады, сол арқылы тәртіптік 

жазалардан ерекшеленеді. 
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«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МӘНІ 

 

Нурымова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Құқықтық принциптердің тақырыбы құқықтың негізгі жалпы 

теориясының бірі болып көрінеді. Кәдімгі мағынада құқық принциптері - бұл 

құқықтың мәні мен оның заңдылықтарын, негізгі мазмұны мен әлеуметтік 

мақсатын білдіретін бастапқы идеялар, принциптер, бастапқы ережелер. Олар 

заңда тікелей анықталған немесе оның мағынасынан алынған мінез-құлықтың 

жалпы ережелерін сипаттайды, мемлекеттің заңнамалық және құқық қолдану 

қызметін анықтайды. Құқық қағидаттарына сүйене отырып, құқықтық 

нормаларды жетілдіру жолдары алдын-ала анықталған және құқықтық жүйе 

қоғамның маңызды мүдделері мен қажеттіліктеріне бейімделеді, өйткені олар 

қоғамның қалыптасуы мен жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтарын құқықтық 

жүйемен байланыстырады. "Электрондық үкіметтің" жалпы құқықтық 

қағидаттары мынадай қағидаттар болып табылады[1, 3-б]. 

Қоғамдық қатынастардың барлық субъектілерінің құқық нормаларының 

талаптарын нақты мүлтіксіз сақтауына, бірлікке, Конституция мен заңдардың 

үстемдігіне, жауапкершіліктің бұлтартпастығына негізделген заңдылық 

қағидаты. И.Л Бачило бұл принциптің құқықтық реттеудің барлық бағыттарына 

және мемлекеттің қызметіне назар аударады. 

1.Жариялылық қағидаты әкімшілік-құқықтық реттеу процесінде қолданылатын, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік 

құқықтық актілер жалпы жұрттың назарына жеткізілуге тиіс екенін білдіреді. 

Өз іс-әрекеттері мен шешімдері туралы толық, жан-жақты, жүйелі түрде 

хабарлау атқарушы билік органдарының міндеті болып табылады. Әкімшілік-

құқықтық нормаларды кез келген деңгейде жасау кезінде азаматтардың пікірін 

білдіру және ескеру үшін жағдайлар қамтамасыз етілуге тиіс. Жариялылық 

сонымен қатар басқарушылық қатынастарды әкімшілік-құқықтық реттеу 

процесінде қол жеткізілген нәтижелер қоғамның игілігі болуы керек дегенді 

білдіреді[2,85-б]. 
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Мемлекеттік басқару туралы ақпаратқа еркін және өтеусіз қол жеткізу 

Интернеттің бірыңғай ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде толық және 

дұрыс ақпаратты орналастыру арқылы қамтамасыз етіледі. Әкімшілік 

процестерді толық көлемде көрсететін, орналастырылатын мәліметтердің 

мазмұны "электрондық үкіметтің" пайда болуымен бұл қағидат іске асырылады 

деп есептеуге мүмкіндік береді. 

Жауапкершілік қағидаты ақпарат алмасуға қатысушы лауазымды тұлғалардың 

ақпараттың толықтығы мен сенімділігі, оларды уақтылы беру және өзгерту, 

сондай - ақ белгіленген тәртіппен сақтау және жою үшін жауапкершілігінің 

басталуын білдіреді.  

Қаралып отырған "Электрондық үкімет" феноменіне қатысты тағы 

бірнеше арнайы қағидаттарды бөліп көрсетуге болады, олардың ішінде: 

жұртшылықты түрлі жобаларды дайындауға және талқылауға тарту арқылы 

реттеуші нормаларды әзірлеудің ашықтығы мен айқындығы қағидаты; 

жеделділік қағидаты;  

азаматтардың жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелерден еркін ақпарат алу 

құқықтарын қамтамасыз ету;  

мемлекеттік басқаруда электрондық құжаттарды пайдалану үшін тиісті 

құқықтық жағдайлар жасау қағидаты.  

Түрлі жобаларды дайындауға және талқылауға жұртшылықты тарту 

арқылы реттеуші нормаларды әзірлеудің ашықтығы қағидаты. Айта кету керек, 

қазіргі қоғам мемлекеттік басқарудың ашықтығы мен ашықтығын дамытуға 

мүдделі, өйткені мемлекеттік және муниципалды органдар туралы ақпаратқа 

қол жеткізу олардың қызметін бағалау мүмкіндігін кеңейтеді. Қоғам, жеке 

азаматтар мен ұйымдар үшін қызығушылық тудыратын ақпараттың ең көп 

мөлшері атқарушы органдарда жинақталады. 

Атқарушы органдардың осы қағидатын іске асыру бірден бірнеше 

мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді[3, 11-б]. 

Біріншіден, мемлекетті неғұрлым демократиялық, ақпараттық ашық және 

азаматтар үшін ашық ету.  

Екіншіден, мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігін арттыру.  

Үшіншіден, билікке қоғамдық бақылау орнату, өйткені бұл мемлекеттік және 

муниципалды қызметкерлердің жауапкершілігін арттырады, сыбайлас 

жемқорлыққа, билікті теріс пайдалануға қарсы күресті тиімдірек етеді. 

Осылайша, жалпы алғанда, бұл принцип келесідей болуы керек: 

азаматтар үшін ақпараттың қол жетімділігінде; азаматтарды қабылданған 

немесе қабылданған шешімдер туралы жүйелі түрде хабардар етуде; 

азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне бақылауды жүзеге 

асыруында. Оның үстіне, ашықтық қағидаты жариялылық қағидатымен тығыз 

байланысты, оның негізгі талаптары: азаматтардың атқарушы билік 

органдарының шешімдері туралы хабардар болуын қамтамасыз ету; аса 

маңызды мемлекеттік мәселелерді талқылауға қолжетімділікті қамтамасыз 

ету;қоғамдық пікірді зерделеу және есепке алу болып табылады. Бұл ретте 

ашықтық қағидатын іске асыру, оның ішінде: мемлекеттік шығыстардың 
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тиімділігіне белсенді қоғамдық бақылау жасау үшін жағдайлар жасау; 

атқарушы билік органдарының қызметіне қоғамдық мониторинг және бақылау 

тетігін іске асыру; бақылау-қадағалау функцияларын жетілдіру есебінен жүзеге 

асырылатынын атап өткен жөн.  

Ашықтық қағидаты әкімшілік жұмыстың көптеген аспектілерінде 

көрінетіндіктен, оның басты мақсаты азаматтарға билік органдарының 

шешімдерінің заңдылығын бағалау және қажет болған жағдайда оларды даулау 

үшін толық ақпарат беруді қамтамасыз ету болып табылады[4, 87-б].  

Осылайша, нақ осы "электрондық үкіметтің" құрылымдық элементтерін 

енгізу жолымен атқарушы билік органдары қызметінің ашықтығы, азаматтар 

үшін тиісті ақпараттың қолжетімділігі, сондай-ақ олардың қызметін қоғамдық 

бақылау тетіктерін құру толық көлемде қамтамасыз етілетін болады. Тиімділік 

принципі келесідей: әкімшілік процестер ақылға қонымды уақытта барлық 

мүдделі тұлғалардың қатысуын қамтамасыз етеді және қатысуға мүмкіндік 

береді.Жалпы ереже бойынша, бұл принцип атқарушы органдардың ақпарат 

беру мерзімдеріне қатысты. Оны іске асыру процесінде азаматтардың 

құқықтарын іске асыруға бағытталған басқару істерін жылдам шешу жүзеге 

асырылуға тиіс. Электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету 

процесіне қатысты бұл қағидат:  

біріншіден, мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерін қысқартуды көздейді;  

екіншіден, құжаттар санын қысқарту;  

үшіншіден, әкімшілік рәсімдер санын қысқарту және өтініш берушілер үшін 

реттеуші әсерді төмендетудің өзге де мүмкіндіктері. 

Мемлекеттік басқаруда электрондық құжаттарды пайдалану үшін ҚР 

нормативтік құқықтық актілерімен бекітілген тиісті құқықтық жағдайларды 

жасау принципі. Мұндай жағдайлар атқарушы билік органдарының өздеріне 

жүктелген міндеттерді тиімді және сапалы орындауы үшін қажет.  

Әлеуметтік-экономикалық даму, мемлекеттік басқару жүйесін 

модернизациялау және оларға ақпараттық технологияларды қолдану 

процестеріне бағыну міндеттерінің басымдығы қағидаты, атқарушы 

органдардың қызметіне ақпараттық технологияларды енгізудің келісімділігі 

мен тепе-теңдігін қамтамасыз ету принципі, сондай-ақ "электрондық үкімет" 

жүйесінің бірлігі мемлекеттік органдардың қызметінде ақпараттық 

технологияларды қолдану тұжырымдамасында айтылған. Әлеуметтік-

экономикалық даму, мемлекеттік басқару жүйесін модернизациялау және 

ақпараттық технологияларды қолдану процестеріне бағыну міндеттерінің 

басымдығы принципін қарастыра отырып, "электрондық үкімет" атқарушы 

органдардың басым міндеттерін шешуге қаншалықты көмектеседі, Қазақстан 

Республикасының Үкіметі жүзеге асыратын маңызды реформаларды жүзеге 

асыруға қалай ықпал етеді? Атап айтқанда, әкімшілік реформа, әлеуметтік сала, 

білім және мәдениет реформалары. Көптеген проблемаларды шешу 

реформаларды сүйемелдеу үшін, неғұрлым тиімді басқару үшін мемлекеттік 

ақпараттық жүйелерді дамытудың маңыздылығын растайды.Бұдан басқа, 

мемлекеттік басқару саласына ақпараттық технологияларды енгізу процесінің 
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нақты әкімшілік-құқықтық негіздемесі болуға және белгілі бір әлеуметтік 

мақсаттарға қол жеткізуге бағынуға тиіс. Мұндай технологиялар басқарушылық 

қызметтің жеке тәуелсіз саласы емес, тек құрал ретінде әрекет ететінін түсіну 

керек. Мемлекеттік билік органдарының қызметіне ақпараттық 

технологияларды енгізудің келісімділігі мен теңгерімділігін қамтамасыз ету. 

Мемлекеттің жүргізіп отырған саясатындағы сәйкессіздік, "электрондық 

үкімет" элементтерін енгізуді теңдестірудің жалпы қабылданған нақты 

әдістемесінің болмауы тұтастай алғанда біркелкі дамымауға және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерге сәйкес келмеуге әкеп соқтыратынын атап өткен 

жөн.  
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МЕМЛЕКЕТПЕН ҚҰҚЫҚТЫҢ  ПАЙДА БОЛУ НЫСАНЫНДАҒЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР 

 

Әділханова А. М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Әлемдік тәжірибе мен құқықтық ғылымды талдау құқықтық реттеудің 

мәні мен әдісін анықтау мәселесі бойынша пікірталастың бар екенін көрсетеді, 

бұл қарастырылып отырған институттың көп өлшемділігімен және қазіргі 

мемлекеттің саяси және басқарушылық процестерінде ақпараттық-

телекоммуникациялық технологияларды қолданумен байланысты.  

Құқықтық реттеу пәні құқықтық жүйедегі алғашқы жүйе құраушы фактор 

болып табылады. Ол салалар мен институттар бойынша құқық нормаларын 

ажыратудың негізгі материалдық өлшемі ретінде әрекет етеді, өйткені ол 

объективті мазмұнға ие және осы әлеуметтік қатынастардың сипатымен алдын-

ала анықталды[1, 63-б]. 

https://www.litres.ru/a-v-sarafanov/
https://www.litres.ru/dmk-press/
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Сондықтан, осы тармақта көтерілген негізгі мәселе электронды үкімет 

институтының құқықтық реттеу тақырыбына қатысты. Мемлекет пен құқық 

теориясында құқықтық реттеу пәні ретінде, заңның әрекеті бағытталған 

қоғамдық қатынастардың жиынтығы, яғни құқықты реттейтін нәрсе түсініледі. 

Электронды құқықтық институт ретінде арнайы субъектілердің болуы тән деп 

бастау керек. Бір жағынан, атқарушы органдар, мемлекеттік бюджеттен тыс 

қорлар органдары, мемлекеттік атқарушы органдары, сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтер мен мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының қызметі туралы ақпарат беру үшін атқарушы және әкімшілік 

өкілеттіктерді жүзеге асыратын жергілікті әкімшіліктер мен басқа да жергілікті 

өзін-өзі басқару органдары болып табылады. Екінші жағынан, құқықтық 

реттеудің субъектілері-мемлекеттік қызметтерді (өтініш берушілер) 

пайдаланғысы келетін немесе ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес 

органдардың қызметі туралы ақпарат алғысы келетін интернет 

пайдаланушылары, провайдерлер және басқа да ақпараттық делдалдар, жеке 

және заңды тұлғалар, өзін-өзі реттейтін ұйымдар, жеке ішкі желілердің иелері.  

Электрондық үкімет институтының құқықтық реттеу нысанасының құрылымын 

талдай отырып, жоғарыда аталған институттың нысанасы электрондық үкімет 

саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерде 

қалыптастырылғандығын және қамтылғандығын атап өту қажет. Электрондық 

үкіметті құқықтық реттеу пәні мемлекеттік және муниципалды қызметтерді 

электронды түрде ұсынуға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды 

және мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге байланысты 

қоғамдық қатынастарды қамтитынын атап өткен жөн. 

Осылайша, электрондық үкімет институтының құқықтық реттеу объектісі 

ретінде ақпараттың арнайы белгілерін ажыратуға болады: 

1) "электрондық демократияның" негізгі элементі; 

2) азаматтардың ақпаратқа құқықтарын іске асыру құралы; 

3) бұл мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

заңда белгіленген қызметі туралы мәліметтер; 

4) объективтік нысаны бар (оның ішінде электрондық жеткізгіште, Интернет 

желісінде және т. б. болуы мүмкін); 

5) өз өкілеттіктері шегінде арнаулы субъектілер - мемлекеттік органдар, 

олардың аумақтық органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, өздеріне 

ведомстволық бағынысты ұйымдар құрады; 

6) қолжетімділік және ашықтық; 

7) мазмұнның заңдылығы мен дұрыстығы. 

Электрондық үкімет институтын құқықтық реттеудің келесі объектісі-

электронды түрде ұсынылатын мемлекеттік және жеке қызметтер. 

Алайда, заң шығарушы электрондық үкімет институтының құқықтық реттеу 

объектілері ретінде мемлекеттік және жеке қызметтердің анықтамаларын нақты 

анықтады.  
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Мемлекеттік қызмет атқарушы органның, мемлекеттік бюджеттен тыс 

қордың, мемлекеттік билігінің атқарушы органының, сондай-ақ ҚР заңдары мен 

субъектілерінің заңдарында берілген жекелеген мемлекеттік өкілеттіктерді 

жүзеге асыру кезіндегі жергілікті өзін-өзі басқару органының функцияларын 

жүзеге асыру жөніндегі қызметті білдіреді. Нормативтік құқықтық актілерінде 

белгіленген мемлекеттік қызметтерді ұсынатын органдардың өкілеттіктері 

шегінде өтініш берушілердің сұранысы бойынша жүзеге асырылады. Жеке 

қызмет бойынша, заң шығарушының пікірінше, жергілікті өзін-өзі басқару 

органының функцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызметті қарастыру керек, 

мемлекеттік заңға және жарғыларына сәйкес белгіленген жергілікті маңызы бар 

мәселелерді шешу үшін жеке қызметтерді ұсынатын органның өкілеттіктері 

шегінде өтініш берушілердің өтініші бойынша жүзеге асырылады[2, 163-б]. 

Ұсынылған анықтамаларға сүйене отырып, электрондық үкімет институтының 

құқықтық реттеу объектілері ретінде мемлекеттік қызметтің бірқатар белгілерін 

тұжырымдауға болады: 

1) мемлекеттің жалпы әлеуметтік мүдделердегі қызметін білдіреді; 

2) билік өкілеттіктеріне ие мемлекеттік қызметтер мен муниципалдық 

қызметтер көрсететін арнайы субъектілердің - атқарушы биліктің органының, 

мемлекеттік бюджеттен тыс мемлекеттік биліктің атқарушы органының, 

сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органының болуы; 

3) мемлекеттік қызметтерді ұсынудың өтініш беру тәртібі; 

4) мемлекеттік және муниципалдық қызметтерді ұсынудың жеке сипаты және 

өтініш берушінің уәкілетті органның осы қызметті ұсынуына 

қызығушылығының болуы; 

5) тұтынушының мемлекеттік қызметті алу еріктілігі.  

Осылайша, электронды Үкімет институтының құқықтық реттеу объектілері, 

біздің ойымызша, мемлекеттік қызметтердің жиынтығын, мемлекеттік органдар 

мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі туралы ақпаратты 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану арқылы 

өтініш берушілерге ұсыну керек. 

"Электрондық үкіметтің" құрылымдық элементтерін (әртүрлі мемлекеттік 

заңдық маңызы бар ақпараттық ресурстарды: тізілімдерді, тіркелімдерді, 

кадастрларды, тізбелер) жүргізу арқылы әкімшілік-құқықтық қатынастардың 

орталықтандырылған есебі қамтамасыз етілетінін атап өту қажет.  

Сондай-ақ, егер жеке әкімшілік-құқықтық қатынастарды көрсететін 

мемлекеттік ақпараттық ресурстардан заңды маңызы бар электрондық 

көшірмелерді өтініш берушілердің сұраныстары бойынша қолжетімді, сенімді, 

жедел және үнемді ұсыну тетігін жолға қоятын болсақ, онда көп жағдайда 

өтініш берушінің өзімен бірге көптеген құжаттары болуы қажет болмайды.  

Осы қағидатта мемлекеттік органдардың қызметін "бір терезе" қағидаты 

бойынша реформалау құрылды. Осылайша, өтініш берушінің өзімен бірге жеке 

куәлігін растайтын бір ғана құжат болуы жеткілікті, ал қалған құжаттарды 

сұрау бойынша электрондық нысанда алуға болады.Электрондық үкімет 

институтын қалыптастыру үшін құқықтық реттеу объектілерінің маңызы зор. 
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Біріншіден, құқықтық реттеу объектісі құқықтық реттеу субъектісінің тұтас 

жүйесін құрайды; екіншіден, бұл мемлекеттік басқаруды өзгерту құралы және 

электрондық демократияны дамытудың маңызды элементі; үшіншіден, 

мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

басқарады; төртіншіден, азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу және мемлекеттік 

және жеке қызметтерді ұсыну құқығын жүзеге асырады. Ақпараттық 

мемлекетті құқықтық реттеу процесінде электрондық үкімет институтының 

құқықтық реттеу субъектілері, олардың мәртебесін айқындаудың құқықтық 

тәсілдері және оны қалыптастыру моделі маңызды рөл атқарады. Айта кету 

керек, құқықтық реттеу субъектілері электрондық үкімет институтының 

құқықтық реттеу пәнінің элементі болып табылады және оның тұтас жүйесін 

құрайды.  Құқықтық реттеу субъектілерінің шеңберін анықтау маңызды, 

өйткені субъект құқықтық реттеуге жататын әлеуметтік маңызды мінез-

құлықтың тасымалдаушысы болып табылады[3, 73-б]. 

Электрондық мемлекет пен ақпараттық қоғамның дамуына, мемлекеттік 

басқаруға "бір терезе" қағидатын енгізуге байланысты мемлекеттік және 

муниципалды қызметтерді ұсынуды ұйымдастырудың ерекшеліктері 

мемлекеттік және муниципалды қызметтерді ұсынудың көп функционалды 

орталықтарына ие. "Бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік және жеке 

қызметтерді бір жерде алу мүмкіндігін түсіну керек.  

Мемлекет-әлеуметтік дамудың белгілі бір кезеңінде пайда болған және белгілі 

бір қоғамның саяси жүйесіндегі биліктің орталық институты болып табылатын 

ерекше типтегі саяси құрылым.Өзіңіз мінсіз деп білетін қоғамды елестетуге 

тырысыңыз. Мықты денсаулық, жақсы жұмыс, қамсыз тірлік, өмір сүруге 

қолайлы жағдайлар -  бұл тізім ұзыннан-ұзақ жалғасуға бар және жеке 

басымдықтарға байланысты қажетті аспектілермен толықтырылуы да мүмкін. 

Әйтсе де, мұндай қоғамның ажырамас бөлшегі мемлекет болып табылады. 

Азаматтарының қамын ойлайтын мемлекет. Әрбір азаматтың әлеуетін 

мейлінше жүзеге асыруға мүмкіндік тудыратын мемлекет. Азаматтардың заңды 

құқығының қорғалуы мен сақталуына кепілдік беретін мемлекет. Азаматтардың 

мұқтаждығы мен қажеттіліктеріне бағдарланған мемлекет. Арадағы өзара 

әрекеттестік қарапайым, ұғынықты және қолжетімді болатын, адамдар үшін 

құрылған мемлекет[4, 63-б]. 

Қазақстандағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың дамуы 

кем дегенде соңғы екі пікірдің жүзеге асуына кепілдік бере алады. Дәл осы 

азаматтар мен мемлекеттің өзара әрекеттестігін ыңғайлы, қарапайым, 

қолжетімді және түсінікті ету үшін  электрондық үкімет тұжырымдамасы 

әзірленді.Электрондық үкімет құру ісі билік органдарының жұмысын 

анағұрлым тиімді, азаматтарға қолжетімді ету үшін қажет болды. Бұрындары 

әрбір мемлекеттік орган өз бетінше «оқшау өмір сүріп», 

басқаларымен  байланысқа түсе қоймайтын, ал азаматтардың алуан түрлі 

анықтама, растама секілді өзге де қағаздарды жинау үшін толып жатқан 

инстанциялардан  өтуіне тура келетін[5, 78-б]. 
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Осының барлығы бір ғана қызмет түрін пайдалану үшін толып жатқан 

мекемелер табалдырығын тоздыруға  мәжбүрлейтін. Бүгінде электрондық 

үкімет жобаларының арқасында ол заман келмеске кетті.  
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УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ НОТАРУСА КАК ИНСТИТУТА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

 

Жабаев И.А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

 Современный нотариат приобрел в жизни государства и общества особое 

значение, поскольку востребован в обширной и разнообразной по видовому 

составу в сфере правоотношений. В связи с этим, на первый план обосновано 

выдвигается проблема о правовом статусе и правовой природе самого 

нотариата. В научной литературе выдвигаются самые разнообразные версии об 

его юридической сущности и значении. Большинство авторов считают его 

правозащитную функцию приоритетной, так как политика нашей страны, 

согласно Конституции РК направлена на утверждение правовой, социальной 

формы государства. Одним из основополагающих принципов деятельности 

государства является экономическое развитие. На сегодняшний день, 

экономическое развитие государства сталкивается с проблемами характерными 

капиталистическому общественному строю. Правовому государству характерен 

признак социальной защищенности народа, а социальная защищенность, это 

система мер, направленная на поддержку граждан, пострадавших от 

социальных рисков или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Роль нотариуса в нашем правовом и социальном государстве определена в 

Законе РК "О нотариате"  от 14 июля 1997 года и  согласно ему, нотариальная 

деятельность в РК базируется на множество принципах. Таким образом, стоит 
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подчеркнуть внимание на принципы законности, беспристрастности и на 

статью 53 данного закона о  деятельности нотариуса связанного с разъяснением 

смысла и значения представленного лицами проекта и проверить, соответствует 

ли содержание этого проекта действительным интересам данного лица. По 

сравнению с деятельностью адвоката, он обязан до конца своих дней не 

признавать вину своего клиента. Нотариус же наоборот, можно предположить, 

что принципы его деятельности, интересы на счет обратившегося к нему лица, 

несут равноценные признаки правового государства, которые я отметил: защита 

от социальных рисков и защита гражданина, который, попал в трудную 

жизненную ситуацию. Считаю, мы должны использовать правовую базу 

нотариуса в целях защиты прав, действительных интересов наших граждан.  

 Сегодня актуальна проблема закредитованности населения, а именно 

микрофинансовыми организациями. Этой проблемой заинтересовался наш 

президент Касым-Жомарт Токаев. На национальном совете общественного 

доверия Президент РК отметил, что за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 32 

тысячи фактов мошенничества, половина которых сделано в интернет сфере. 

По данным МВД РК, с начала года расследовано 300 уголовных дел по 

финансовым пирамидам и половина из них направлено в суд, где 19000 человек 

считаются потерпевшими. По происшествии времени, появляются новые 

алгоритмы и способы мошенничества. Мало того, что население из-за правовой 

и финансовой неграмотности попадают в трудные ситуации, микрокредиты 

оформляются на человека, без его присутствия или без его осведомленности. 

Такие мошенники действуют с помощью СМС кодов, телефонных звонков и 

доверчивостью граждан. Как-бы не пресекали эти преступления, мошенники 

все равно найдут новые методы и лазейки, а гражданин, со своей человеческой 

натурой хочет нажиться быстро и без особых усилий и будет все больше и 

больше пополнять количество постродавших. Для решения данной проблемы 

нотариус может играть особую роль, как институт предотвращения правовых 

споров. Ведь основная правовая база нотариуса, по нынешнему 

законодательству, позволяет укрепить его роль как института предотвращения 

правовых споров, а именно его беспристрастность, заинтересованность в 

действительных интересах граждан, его полномочия консультировать по не 

связанным непосредственно с совершением нотариальных действий. Нужно 

внедрить дополнительные процессуальные действия, которые предотвратят 

нежеланные финансовые обязательства - нотариальное предписание. Нотариус, 

учитывая действительные интересы человека и его возможности, сможет 

выразить свое некое одобрение на кредиты от микрофинансовых организаций и 

дать оценку по поводу его деятельности. Гражданину лучше оплатить за услуги 

нотариуса 0,2 МРП, чем платить государственную пошлину вместе с 

потерянным временем в судах. Нотариальное предписание может исключить  

от финансовых задолженностей, оформленные без его присутствия и 

осведомленности о задолженностях  против его интересов и возможностей.  

  Важная функция нотариуса - предупреждение гражданских 

правонарушений и споров в судах, склонение сторон к соглашению, где  
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сближается деятельность нотариуса с судьями или медиаторами. Нынче 

актуально говорить о внесудебном урегулировании споров. Гуманизация 

правовых отношений позволяет прийти к добровольному примирению в пользу 

обеих сторон, снимая груз с судов. Согласно Закону РК "О медиации" от 28 

января 2011 года, такой деятельностью могут заниматься только 

профессиональные и непрофессиональные медиаторы. Существуют 

требования, согласно которому человек вправе урегулировать спор во 

внесудебном порядке. В соответствии со статьей 9 закона РК  "О медиации", к 

медиаторам установлены определенные обязательные требования, которым они 

должны соответствовать. Медиатором может быть независимое, 

беспристрастное, не заинтересованное в исходе дела физическое лицо, 

выбранное по взаимному согласию сторон медиации, включенное в реестр 

медиаторов и давшее согласие на выполнение функции медиатора. Согласно 

закону РК "О нотариате" от 14 июля 1997 года также предусмотрены 

полномочия нотариуса на счет урегулирования спора во внесудебном порядке. 

Получается нестыковка в законах "О медиации" и  "О нотариате": так кто же 

может проводить примирительные процедуры? Какой закон стоит в 

приоритете? В законе РК "О нотариате" не предусмотрен порядок исполнения 

примирительных процедур нотариатом, даже ссылка на закон "О медиации". 

Получать лицензию медиатора нотариусом не имеет смысла. По этому, следует 

добавить пункт в законе РК "О медиации" позволяющий считать нотариуса как 

субьекта урегулирования спора во внесудебном порядке наравне с 

профессиональными и непрофессиональными медиаторами. Укрепление 

нотариуса в этой роли обосновывается на опытах ряда стран: Австрия, 

Германия, Нидерланды, Беларусь и тд.  Где опыт нотариуса в качестве 

медиатора показывает хороший результат, успешно заменяя судебные органы и 

избавляя граждан от ненужных судебных разбирательств. По зарубежному 

опыту, нотариусы в Германии, рассматривая медиацию, сопоставляют её с 

нотариальной деятельностью, аргументируя это тем, что нотариус назначается 

для выполнения задач в сфере оказания юридической помощии и медиация в 

его понимании рассматривается также в качестве юридической помощи 

гражданам при урегулировании спора. Медиатор, по их мнению, должен 

обладать юридической квалификацией, т.к. право обозначает границы 

возможного и допустимого, определяет, когда в интересах более слабой 

стороны могут действовать императивные нормы. Поэтому для нотариуса 

проведение процедуры медиации означает одновременно оказание участникам 

квалифицированной юридической помощи.  

Потребности, интересы и приоритеты - это индивидуальное решение каждого 

из участников медиации. Нотариус может указать на противоречие 

юридической конструкции соглашения интересам, с которыми стороны 

ознакомили нотариуса, исполняющего обязанности медиатора. 

 

Использованные источники:    

1.Закон РК "О нотариате" от 14 июля 1997 года. 



220 
 

2.Закон РК "О медиации" от 28 января 2011 года. 

3.https://www.notariatzko.kz/  

4.https://kapital.kz/gosudarstvo/102668/zhertvy-finpiramid-lishilis-boleye-54-mlrd-

tenge.html 

 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

 

ОТБАСЫНЫ САҚТАУ, ҚОРҒАУ - МЕМЛЕКЕТТІҢ ТІКЕЛЕЙ МҮДДЕСІ 

 

Заманбек А.З. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Отан отбасыдан басталатыны сөзсіз. Білікті заңгер, шебер, педагок және 

басқа мамандар біріншіден отбасыда тәрбиеленеді. Біздің мемлекет 

конституция бойынша отбасыны қорғауға алған. Отбасыны қолдау және сақтау, 

тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының алдын-алу шараларының 

жазалау шараларынан басымдылығы 2009 жылғы 4 желтоқсандағы "Тұрмыстық 

зорлық-зомбылық профилактикасы туралы" заңының қағидаларының бірі 

болып келеді. Кез келген заңнама қоғамдағы құқық бұзушылықтарды алдын 

алу керектігі басты мақсаттардың бірі, яғни, басымдылықты жасалған құқық 

бұзушылықтың орнын толтыру немесе жолын кесу емес, оны алдын алу. 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәліметі бойынша карантин 

уақытында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың мөлшері 25%-ға өскен. Карантин 

уақыты ғана емес, 2017 жылдан бері бұл көрсеткіштер өсіп келе жатқанын Бас 

Прокуратура мәлімдеді. Бұл заңның алдын алу шараларының жұмыс істеп 

жатқанына күмән келтіреді. Заңға толықтырулар мен өзгертулер Мәжілістен 

өткеннен кейін қоғам қызу талқуға салды.  Қоғамның құқықтық мәдениеті, 

санасы қандай жағдайда болмасын, Отанның басталатын қайнар көзін мемлекет 

ерекше қорғауы жөн болып келеді. Осыған байланысты отбасылық-тұрмыстық 

қатынастағы зорлық-зомбылықтарға қатысты нормаларды барынша қатаңдату 

керек қағидасына бет бұрамын. Өйткені, бұндай қылмыстардың, яғни, даладан 

емес, қасыңдағы адамнан зорлық-зомбылық көрудің қоғамдық қауіптілігі 

жоғары. 

Қоғамның қызу талқылануға салған мәселесі мемлекет отбасыны қандай 

жағдайда бөлетіні. Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы өтініштер немесе 

хабарламалар келіп түскенде, тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы 

субьектінің осындай фактіні тікелей анықтаған жағдайда тұрмыстық зорлық-

зомбылық оқиғасының қоғамдық қауіптілік дәрежесін анықтайды. Дәрежесі 

анықталғаннан кейін тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы субьектісі 

профилактикалық іс-шаралардаң қайсысын қолдануы жөн екенін анықтайды. 

Профилактикалық әңгімелесу - тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адаммен 

немесе өзіне қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жеке профилактикасы 

шараларын қолдану үшін негіздер бар адаммен жүргізіледі (ТЗЗП, 19-бап). 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамға, яғни, дене зардабын, 

https://www.notariatzko.kz/
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психикалық зардапты қасақана келтірген адаммен профилактикалық әңгімелесу 

қаншалықты эффективті болып келеді? Психологиялық қорғану - субъектінің 

қол жеткізілген жағдайын сақтауға бағытталған процестер мен механизмдер 

жүйесі. Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған кей адам үшін нақты шындық 

жағымсыз болған кезде, ол қиындықтардың барын жоққа шығарады немесе 

қауіптің ауырлығын төмендетуге тырысады. Бұндай адамдар өзінің балаға 

дұрыс тәрбие беріп жатқанын немесе жарымен дұрыс қарым-қатынас жасап 

жатқанын соңына дейін қолдау мүмкін. Егер де, өзінің іс-әрекетін дұрыс 

еместігін дәл сол сәтте мойындап отырса да, ақыры өзінің санасында терең 

қалып қойған әрекеттерді қайталайды. Бір сағаттық профилактикалық 

әңгімелесу шарасын қасақана дене зардабын немесе қасақана психологиялық 

зардаптарды келтірген адамға арнап қолдануды алып тастауды жөн көремін 

және осындай мінез құлықты адамдарға қатысты барынша қатаң 

профилактикалық шараларды қолдану керек. Бұл шараны осындай шараны 

қолдану негіздері бар адаммен ғана, оның санасын өзгертіп көру үшін 

қолдануға болады. Әкімшілік ұстау - тұрмыстық зорлық-зомбылық субьектісін 

жәбірленушілерден немесе куәлардан қорғау үшін қысқа мерзімге алыстату. 

Отбасы-тұрмыстық қатынаста былапыт сөйлеу, кемсіту, заттарды бүлдіру 

әкімшілік жаза қолданудың негізі. Әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын 

адамдар болса айыппұл салынады (ӘК, 73-бап, 3 тармақ). Айыппұл салу 

зорлық-зомбылық жасаған субьектіге ғана емес, отбасылық қаражаттан 

шығатын болғасын барлық мүшелерге де әсер етеді. Бұл санкцияның 

қолданылуы негізсіз болып келеді деп ойлаймын. Әкімшілік қамаққа алу 

қолданылмайтын адамдар ішінде он сегіз жасқа толмағандар бар (ӘК, 50-бап, 2 

тармақ). Эмансипация бойынша он алты жастан бастап тұрмыс құрған және 

тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамға қатысты қамаққа алудың орнына 

айыппұл салу негізсіз деп есептеймін. Алпыс үш жастан асқан ер адамдарға да, 

дәл сол жағдай.  Жалғыз өзі он төрт жасқа толмаған балаларын тәрбиелеп 

отырған еркектердің әкімшілік ұстаудан айыппұл төлеу арқылы жалтарған 

рационалды емес. Сондықтан да, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 

құқық бұзушылықтарда әкімшілік қамаққа алуды қолданылмайтын субьектілер 

туралы ережені қолданбау керек деп ойлаймын. Әкімшілік қамаққа алу 

уақытында немесе ұстап алу уақытында жәбірленушілердің жағдайы үшін және 

психикалық жағдайларын қорғау үшін белгілі бір аумақтарда арнайы 

орталықтарды қаржылық қамтамасыз етуді күшейту керек. Бұндай 

орталықтардың әлемдегі бақытты мемлекет деп танылған Финляндия 

мемлекетінде тәжірибесі бар және олардың әрі қарай санын арттыру 

мемлекеттің мүддесінде. Біздің елімізде де, осындай орталықтардың 

ұйымдастырылуын, қаржыландыруында мемлекеттің мүддесі болу керек деп 

есептеймін. Ауыр зардаптармен тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты арыз 

түсудың қайтарылып алынуы немесе басқа да жағдайлардың осындай арызды 

қайтарып алу әрекеттері орын алмауы үшін тұрмыстық зорлық-зомбылық 

бойынша түскен арыздарды қараудың ерекше тәртібін белгілеу керек. Сонымен 

қатар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты денсаулыққа жеңіл зиян 



222 
 

келтіруді қылмыстық кодекске енгізіп және осындай әрекеттер бой көтерген 

жағдайларға тек қана "қасақана" жасалған әрекеттер деп тану керек. Отбасылық 

қарым-қатынаста өзінің әрекетінің артында қылмыстық жауаптылықты сезінген 

адам осындай қарым-қатынастарда үлкен жауаптылық бар екенін сезінеді. 

Құқық қорғау органдарына тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты істі 

жүргізіп жатқанына ерекше тәртіп белгілеу қажет. Әкімшілік кодексте (ӘҚБ, 

73-бап) тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты құқық бұзушылықтардың 

жазасын неғұрлым қатаңдатып, яғни отыз тәулікке дейін, ал қылмыстық 

кодекске сәйкес ережелермен толықтырғаннан кейін (ҚПК, 128-бап, 2 тармағы) 

тұрмыстық зорлық-зомбылы құқық бұзушылықтарға қатысты қылмыс жасады 

деп күдік келтірілетін адамды ұстап алуға "құқылы" сөзін "міндетті" сөзіне 

ауыстыруды жөн көремін. Сонымен қатар, қылмыстың обьективті жағы көрінеу 

болуы керек. Құқық қорғау органдарын міндеттеу арқылы осындай істі 

қамтамасыз ету шараларының уақытында ешқандай дәстүрге, дінге, салтқа 

негізделмей, зорлық-зомбылықтың жәбірленушісіне "Бұл сіздің 

балаларыңыздың әкесі емес пе, арызыңызды алып кеткен дұрыс" деген істі 

тоқтатудың негіздеріне жол бермей керек. 

Әлемде жүріп жатқан ахуал көптеген елдердегі тұрмыстық зорлық 

зомбылықтың өсуіне алып келген. Соның ішінде Индонезия мемлекетіндегі 

осындай құқық бұзушылықтар негіздерінің бірі халықтың әл ауқаты, яғни, 

төмен табыста. "Біз құрбандықтар әдетте табысы аз отбасылардан шыққанын 

көреміз. Денсаулық пен экономика проблемалары, ауқымды әлеуметтік 

шектеулермен бірге, адамдардың жүктемесін арттырып, жанжал тудыруы 

мүмкін", – деді Карел Карстен Химаван, Джакартадағы Пелита Харапан 

университетінің психологы және зерттеушісі, Индонезия. Францияда көп 

жағдайда зорлық-зомбылық субьектісін отбасы тұратын мекен-жайдан қорғау 

нұсқамасымен алыстатады. Сонымен қатар, жәбірленішулер мемлекеттен 

біршама субсидия алады: мемлекеттік тұрғын үйді кезектен тыс алу, табысы 

болмаса балаларға, үйге, жұмыс істемеуіне орай жеңілдіктер. Бұл мемлекетте 

тұрмыстық зорлық-зомбылық істерін қарау "ерекше жағдай" ретінде 

қаралынады. Солай болғанымен тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері аз 

емес. Тарихи уақыттардан нейтралды болып келген Швейцария елінде де 

статистика өсіп келеді. 2019 жылы Швейцария полициясы 19 669 тұрмыстық 

зорлық-зомбылық фактісін тіркеді, бұл алдыңғы жылға қарағанда 6,2 пайызға 

көп. Бұл мемлекетте де, жәбірленушілер зорлық-зомбылық фактісін 

хабарлаудан арылады: жаңа зорлық-зомбылықтан қорқу немесе абыройдан 

қалу. 

Әлемдік жағдайды көргендей тұрмыстық зорлық-зомбылық тек бізде ғана 

етек алған проблема емес, тіпті, дамыған мемлекеттердің де мазалайтын мәселе. 

Заңнамаға құқық бұзушылық құрамын енгізіп, қатаң жазаны белгілеу 

адамдарды сол әрекеттен мүлдем жалтарғаны емес екенін білеміз. Бірақ, қатаң 

жауапкершілік сезінген адам өзінің ісін саралауға шамалы болсада септігін 

тигізеді. Сонымен қатар, құқық бұзушылық фактісі бойынша 

жәбірленушілердің кейңгі жағдайына әлеуметтік-экономикалық жағынан 
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мемлекет аса мүдделі болуы жөн. Біз әлі даму үстінде тұрған елміз. Осыған 

байланысты, заңнама дайындаған уақытында оны түрлі қырларынан зерттеу 

қажет. Әлі кездеспеген құқық бұзушылық фактісі анықталмаған оқиғалар болса 

да, болғанын күтпей алдын алу үшін дайын болу қажет. Өйткені, заңнама 

жазалауға қарағанда, алдын ала профилактикалық шараларға басым көңіл 

аударады (ТЗЗП, 3-бап, 7 тармақ) Бұл проблеманы шешу үшін бірқатар 

қағидаларды есімізде сақтауымыз жөн. Адамның және азаматтың құқықтары, 

бостандықтары мен заңды мүдделері сақталуына мемлекет кепілдік береді.  

Бірақ, барлық жауапкершілікті тек қана мемлекетке беріп қоймай қоғамның өзі 

осы проблеманы шешу үшін қатысу керек. Өйткені тұрмыстық зорлық-

зомбылық профилактикасы субьектілерінің ішінде ҚР азаматтары да кіреді. 

Елбасымыз бекерден айтпаған: "Халық бірлігі - біздің ең құнды игілігіміз". 

2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында айтылып кетекендей келісім 

мен бірлік, даналық пен өзара түсіністік біздің алға жылжуымызға ықпал етеді. 

Президент әр қайсысымызды еліміздің дамуына жеке үлес қосуға шақырды. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЛАНКЕТНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ДЛЯ 

ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Нармаганбет И., Бачараев А., Хайроллаев Б., Таспенов А., Черненко Р. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан использование  

бланкетных норм является распространённым фактом. Понятие бланкетной 

нормы уголовного законодательства состоит в том, что она понимается как 

«норму уголовного закона, в которой один или несколько ее структурных 

элементов содержат признаки (признак), неуяснимые без обращения к законам 

или другим нормативным правовым актам иных отраслей права». [1, с. 108] 

Бланкетные нормы характеризуются множеством разнообразных признаков, 

которые позволяют классифицировать их на определенные группы. 
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Классификация бланкетных норм довольна разнообразна и зависит от ряда 

оснований следующего характера: 

- по связи с нормативными правовыми актами иной отрасли права: 

1) нормы, имеющие признаки, указывающие на нарушение тех или иных 

правил, законов, законодательства; 

2) нормы, имеющие признаки, указывающие на незаконность деяния;  

3) нормы, включающие термины, содержание которых раскрывается в иных 

нормативных правовых актах других отраслей права; 

- по отраслевой принадлежности нормативных правовых актов, с которыми 

связана бланкетная норма: нормы, связанные с нормативными правовыми 

актами административного, гражданского, таможенного и т.д. 

законодательства; 

- по форме выражения:  

1) нормы с «явной» («открытой») бланкетностью; 

2) нормы со «скрытой» («неявной») бланкетностью; 

3) нормы со «смешанной» бланкетностью; 

- по бланкетному описанию следующих компонентов (составных частей) 

элементов состава преступления:  

1) объекта; 2) предмета; 3) поведения потерпевшего; 4) признаков 

потерпевшего; 5) поведения субъекта (деяния); 6) места совершения 

преступления; 7) орудий (средств); 8) способа; 9) времени совершения 

преступления; 10) последствий; 11) признаков специального субъекта; 

- по месту бланкетных признаков в структуре нормы:  

1) содержащие признаки в гипотезе;  

2) в диспозиции;  

3) в санкции. [2, с. 42-43] 

Сущность толкования бланкетных норм уголовного законодательства, как 

и любых других правовых норм, заключается в раскрытии и разъяснении 

содержащихся в них правовых предписаний (т.е. законодательного смысла этих 

норм), что обеспечивает правильное их применение. Толкование норм права 

является необходимым условием и компонентом процесса правоприменения. 

Основным способом толкования бланкетных норм следует признать способ, 

который именуется систематическим. Таким образом, в процессе 

правоприменения понятия и термины (бланкетные признаки), содержащиеся в 

исследованных нормах уголовного закона, необходимо толковать буквально в 

том значении, в каком используются в нормативных правовых актах 

регулятивных отраслей законодательства, обусловливающих уголовно-

правовые нормы.  

Большое значение имеет применение бланкетных норм в уголовном 

законе для того, что правильно квалифицировать уголовное деяние. Избежать 

применения бланкетных норм  в уголовном законодательстве невозможно, так 

как многие уголовные деяния связаны с нарушением различных инструктивных 

правил, процедур и их перечисление в текстах статей уголовного закона 

практически не может быть. [3, с. 28] 
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Правильная квалификация уголовных правонарушений имеет огромное 

юридическое значение. 

Во-первых, она позволяет отграничить уголовно наказуемое деяние от иных 

правонарушений и аморальных поступков. 

Во-вторых, она является важной предпосылкой назначения законного и 

справедливого наказания, поскольку неправильная квалификация может 

повлечь назначение наказания по статье УК с более или менее строгой 

санкцией, чем санкция той статьи УК, которая фактически была нарушена.  

В-третьих, она служит основанием дифференциации условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы в зависимости от категории совершенного 

преступления. 

В-четвертых, в зависимости от квалификации и категории совершенных 

преступлений устанавливается рецидив - опасный и особо опасный, что влечет 

различные правовые последствия. 

В-пятых, в зависимости от квалификации и категории совершенного 

уголовного правонарушения по-разному решаются вопросы об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене наказания более 

мягким видом наказания, об истечении сроков давности, о возможности 

освобождения от уголовной ответственности, о применении или неприменении 

амнистии и т.д. 

В-шестых, она является предпосылкой правильного применения многих 

уголовно-процессуальных положений (о подследственности, подсудности, 

процессуальных сроках, видах мер пресечения и т.д.). 

В-седьмых, правильная квалификация уголовных правонарушений имеет 

немалое криминологическое значение (отражение действительного состояния и 

структуры преступности в уголовной статистике, разработка и применение мер 

предупреждения преступлений разных видов и т.д.). [4, с. 88-90] 

Завершающим этапом квалификации уголовного правонарушения является 

уголовно-правовая оценка общественно опасного деяния, сформулированная в 

обвинительном приговоре суда. Квалификация уголовного правонарушения, 

данная в приговоре суда, является итогом работы органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда, поэтому в отличие от квалификации на предшествующих 

стадиях уголовного процесса квалификация уголовного правонарушения, 

даваемая судом, является после вступления приговора в силу устойчивой и 

бесспорной. 

Большинство ошибок, допускаемых в правоприменительной практике 

органов внутренних дел при квалификации уголовных правонарушений по 

статьям Уголовного кодекса РК, содержащим бланкетные нормы, связаны с 

неправильным толкованием данных норм. Основной причиной этому является 

то, что в ряде норм предусматриваются признаки, трудно поддающиеся 

установлению в конкретных деяниях соответствующих субъектов. Здесь же 

следует обратить внимание и на широкое использование законодателем 

признаков, отнесенных к категории бланкетно-оценочных. Наличие подобных 
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признаков обрекает рассматриваемые нормы в правоприменительной практике 

на роль трудноприменимых. [5, с. 79] 

Повышение качества применения бланкетных уголовно-правовых норм в 

практической деятельности органов внутренних дел должно быть подчинено 

трем основным направлениям: 

- уголовно-правовое совершенствование бланкетных норм уголовного 

законодательства, применение которых характеризуется сложностью из-за 

трудностей толкования отдельных признаков; 

- систематическое обобщение практики применения бланкетных уголовно-

правовых норм и разработка в этом направлении необходимых комментариев 

высших судебных органов; 

- повышение уровня подготовленности сотрудников органов внутренних дел за 

счет дополнения существующих примерных программ по уголовному праву 

для вузов. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕТ-ҒҰРЫП ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ НЕКЕЛЕСУДІҢ   ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ТАЛАПТАРЫ 

 

Адаева А., Ажгереева Р., Айтбаев М., Ақесен С., Алпан Г., Алмахқызы А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың басында жазылған орыс 

ғалымдары мен саяхатшылары И.Андреев, Г.Спасский, А.Левшин еңбектерінде 

қазақ арасында үлкен патриархалды отбасының алғашқы қалпында 

сақталғандығы туралы ешбір нақтылы деректің кездеспейтіндігі бұған дәлел 

болады. Бұдан әрине патриархалдық қатынастар солайымен жойылып біткен 

деген ұғым тумауы тиіс. Тіпті XIX ғасыр мен  XX ғасыр басында бүкіл қазақ 
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даласында үстем болған екі ұрпақтан ғана тұратын дара отбасының өзінде 

патриархалды-феодалдық тәртіптің жұқанасын көптеп кездестіруге болады.  

Отбасы өмірінің ережесі, бастауы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі өзіндігімен бөлініп, 

әр халықтың, қоғамның өзіне ған тән қасиеттерімен ерекшеленді.  

Қазақтардың құдаласу рәсiмi әр түрлі, мерзімі жағына келсек, қаншама 

жыл бұрын, көңілі жақын, бір-біріне танымал адамдар нәресте дүниеге 

келісімен-ақ құдаласа берген [1]. 

Сондай-ақ, құйрық-бауыр асату – құдалықтың заңды екендiгiн 

дәлелдейтiн фактор. Ал, алда-жалда, құдалықтың барысында дау-жанжал 

туатындай болса, онда, құдалар билердiң төрелiгiне жүгiнетiн болған.  

Қазақтың салты бойынша  құдандалы жекжат болып жатырған екі жақтың 

өзара құйрық-бауыр жегендерi расталса, онда  билер мұндай  құдалық бекiгені 

заңды деп санаған. Осы құдалықтан кейін даулы мәселелер туындаса, яғни  екi 

жақтың бiрi, кейiн, құдалықтан бас тартар болса, онда билер сотында 

құдалардың құйрық-бауыр жеген-жемегенi анықталып,  құдалықтың заңды  

немесе  заңсыз екендігі  билер сотымен қарастырылған.   

«Күйеу – жүз жылдық, құда – мың жылдық», дегендей, қыз алысып, қыз 

беріскен жандардың бір–бірімен туыстық байланысы оларды дәнекерлеген 

қыз–күйеу өмірден озып, кетсе де, әрмен қарай жалғаса береді. Себебі, арада 

ар–иманға негізделген құдандалдық серт бар. Соның негізінде, қыз–күйеуден 

өрген ұрпақ үшін екі бірдей отан қалыптасады. Әке жағындағылар және шеше 

жағындағылар. «Өз жұрты», «Нағашы жұрты», немесе «Жиен», «Бөле» т.б. 

яғни, туыстық атаулар қалыптасқан. Демек, құдалық – үлкен бір туыстық 

қауымның қайнар басы деген сөз [2]. 

Сондай-ақ, күйеудiң әкесi «қалыңмалын» төлеуге қандай мiндеттi болса, 

қалыңдықтың әкесi қызына «жасау» беруге сондай міндетті. Жасаудың көлемi 

жайында еш қандай келiсiмшарт болмайды. Қалыңдықтың әкесi қалыңмалдың 

көлемiне қарай жасау әзiрлетедi. 

Мал мен ақша қатысынан тұратын қалыңмалдан қыз жасауының 

айырмашылығы – оның негiзiн киiм-кешек, көрпе-жастық, кiлем-төсенiш, үй 

жабдықтары құрайды. Малдан тек қыз мiнетiн ат пен жасау артатын түйе 

болады. Қазақтың ежелгi салты бойынша, сәукеле мен қымбат әшекейден басқа 

қыз киiмi түгел тоғыздан берiлген. Қазiр ол дәстүр көп сақталмайды, әркiм қал-

қадiрiнше тiрлiк қылады, ал бұрындарда, мәселен, байлар әр киiмдi 40-тан 

берсе, кедейлер қал-қадірі жеткенін місе тұтады. 

Қызды ұзатар алдында жастардың некесi қиылады. Ең әуелi қыз бен жiгiт отау 

үйге еніп, әр қайсысы өз шымылдығына кiредi. Жiгiттiң шымылдығы түрiлiп, 

қыздың шымылдығы түсiрiледi. Үйде қыз-жiгiттiң әке-шешесi, әр жақтан екi 

куәгер, неке қиюшы молда қалады. Молда батасын оқып, некеленушiлердің 

ризашылығын сұрайды. Қалыңдық пен күйеу жауап бермеуге ерiктi, олардың 

үндемеуi келiскендiктiң белгiсi деп саналады. Ал, жауап бере қалған жағдайда: 

«Некелесуге разымысың?» деген сұраққа қайтарылар дәстүрлі жауап – «Разы 

болғанмын», – деп, өткен шақта сөйлеуге тиiс. Бұрынғы кезде неке қиярға iшiне 

күмiс, iнжу-маржан салынған су iшкiзген. Неке суынан тек қалыңдық пен күйеу 
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жiгiт қана емес, некелесуге қатысушылар түгел ұрттайтын болған. Неке қияр 

бiткен соң, қалыңдықтың әкесi қызына: «Балам, жаман болма, атаңа нәлет 

келтiрерсiң», – деп, ал, күйеу баласына: «Балам, қызымды қорлама, атағымды 

өлтiрерсiң», – деп, тiлек айтатын болған [3]. 

 Қазақ қоғамындағы отбасының басшысы  әке саналғандықтан 

туысқандық қатынастардың есептелуі әке жағынан басталған. Осылайша әке 

жағынан басталып «жеті атаға» дейінгі аралықтағы туыстар бір атадан таралған 

ұрпақ есебінде қаралатын болған. Ал жеті атаны қамтитын мерзімді есептеп 

қарайтын болсақ  ол екі жүз жылдық уақытты қамтитын уақыт мерзімі болып 

табылады. Олар өзара «қандастар» немесе «аталастар» болып өзара туыстық 

байланыстамыз деп есептеген. Міне біздің зерттеу барысында 

байқағанымыздай немере-шөбереге дейінгі туыстық байланыстар «ата баласы» 

деп аталса,  ал жеті атаға дейінгі туыстық байланыстарды  аталастар деп атаған.  

Ал  онан әрі туысқандық  байланыстарды  руластар десе, одан кейінгілерді  – 

тайпаластар, одан да әрі қандас туысқандық байланыстарды бір жүзді 

мекендеген қандастар деп санағандықтарын көреміз.Осылардың ішіндегі ең 

жоғарғы бірлестік болып ол қазақтың Үш Жүзге бөлінгендігі, ал ең жоғарғы 

түркі тайпасының бірігуі «Алаш» балалары  деген атаумен аталатын 

бірлестікке: Алты Алаштың құрамына  кіретін ұлттар болып: қазақтар, өзбекер, 

ноғайлар, қырғыздар, қарақалпақтартар мен башқұрттар жатады. Осы 

ұлттардың отбасын құрудағы салт-дәстүрлері мен өзге де  өзара ұқсастықтары 

бар жақтары көа, ол діннің ортақтығы, тілдерінің біршама ұқсастықтары т.б.  

Құдандалы жекжат болу, құдаларын құрметтеу  жолына келгенде  Шығыс 

елдері   халықтарының ішінде  бұл жөнінен қазақтарға тең келетін бірде бір  

халық жоқ сияқты.  Сондықтан да   қазақтар өздері араласып, күнделікті   көріп 

жүрген, тәрбиелі отбасына, білетін  жерге құда түсіп, ұлдарын үйлендіруге 

тырысқан. Үйде қыз-жiгiттiң әке-шешесi, әр жақтан екi куәгер, неке қиюшы 

молда қалады. Молда батасын оқып, некеленушiлердің ризашылығын сұрайды. 

Қалыңдық пен күйеу жауап бермеуге ерiктi, олардың үндемеуi келiскендiктiң 

белгiсi деп саналады. Бұрынғы кезде неке қиярға iшiне күмiс, iнжу-маржан 

салынған су iшкiзген. Неке суынан тек қалыңдық пен күйеу жiгiт қана емес, 

некелесуге қатысушылар түгел ұрттайтын болған. Қазақтардың  тәрбиесі мен 

тәртібіне сәйкес ұлдары  да  мұндай таңдау жасаған  ата-аналарына   қарсылық  

білдірмеген. Себебі ата-ана балаға еш уақытта жамандық ойлауы мүмкін емес. 

Және  де  әке-шешесі, ұлдың  туысқандары кәмелетке енді жеткен жасөспірім 

жігітке қарағанда бірқатар өмір тәжірибесін жинақтаған, көп нәрсені біліп,  

түсінген жандар болғандықтан да болар ата-ана келін , құда таңдауда ешбір 

қателеспеген және ұлдары да өмірден опық жемей тату-тәтті өмір 

сүргендіктерін білеміз. Бүгінгі күні қазақтың осы бір құнды салты өз мәнін 

жойып алғандықтан көшеден әкелген келіндер мен көшеде танысқан жігіттер 

ешкімнің, тіпте іштен шыққан балаларының да қадірін білмей бүгін үйленіп, 

ертең ажырысып жатырғандықтарын көріп отырмыз.   

Қазақтар ұлын да, қызын да мәпелеп, барлық мейірімін аямаған бағып-

қағып өсірген дана халық  Қазақтарда жаңа туылған  нәрестенің  атын  қою да 
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көбіне отбасында ақылдасып шешілетін мәселе болды. Көп жағдайда ұл 

баланың атын әкесі, ал қыз баланың атын  шешесі немесе үлкен апалары 

қойған. Баланың атын азан шақырып  қою рәсімі де қызық өткізілген. Ол үшін 

ауылдың ақсақал атасына боланың атын қою рәсімі тапсырылған. Қазақ 

қоғамына ислам дінінің еніп, қабылдануың әсері бала есімдерін қоюдан да  

байқалады. Мысалы исламға дейінгі қойылған бала есімдері мен исламнан 

кейін қойылған исламның әсерімен қойылған есімдерден оңай ажыратуға 

болады. Сондықтан арабша мәні бар есімдердің бәрі исламның  әсерінен енген 

есімдер болып табылады [4]. 
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Адаева А., Ажгереева Р., Айтбаев М., Ақесен С., Алпан Г., Алмахқызы А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақтар қоғамында негізінен дара, яғни ерлі-зайыптыдан құрылған  шағын 

отбасы үстем болған.  Дегенмен  онда  бұрыннан адамзат  қауымының 

қалыптасуындағы үлкен патриархалды отбасы қауымының бірқатар 

ерекшеліктері мен қазақтарға ғана тән бірқатар сипаттары сақталып  

қалғандығын көреміз. Отбасында бірнеше  ұрпақтың тәрбиеленіп, бірге, қатар 

өмір сүретіндіктерін көреміз. Мұндай жағдай кешегі кеңестік дәуірге дейін  нық 

сақталып келген болатын. Және мұндай берекесі мол отбасыларында ата мен 

әженің бір ғана ұлы емес, бірнеше ұлдары қатар немесе бірінен кейін бірі 

үйленіп, бір шаңырақтың астында тату – тәтті өмір сүргендерін көреміз. 

Олардың отбасына түскен келіндері бір біріне абысын болып саналатын еді. 

Олардан тараған ұрпақтарда еш уақытта өзара араздаспай олардан өрген 

немерелерде тату болып, туыстық байланыста өсетін болған. Мұндай 

отбасыларында шаруашылық ортақ, ондағы өсіп жатырған малда ортақ 

меншікте болды. Оларды қажетті жерінде  пайдалану үшін осы әулеттің ақсақал 

атасының ақылымен, шешкен шешімімен  тек қана ер адамдардың араласуымен  

бұкіл шаруашылық мәселелері шешілетін болды. Ал кіші ұрпақтар осы 

шешімдерді орындаушылар ретінде осы отбасына қызмет етті.   
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Қазақ өлкесінде міне осылай қалыптасып, ғасырлар бойы өз мәнін жоймаған 

үлкен патриархалды отбасының бірте-бірте ыдырауына әсер еткен көптеген 

тарихи жағдайлар себепкер болды: 

1) Бұл  себептердің ең бастыларының бірі ретінде  қазақ қауымындағы жеке 

меншіктің күш алуы, қауым ішіндегі таптық жіктелудің күннен күнге 

күшеюіне әсер етті. Бұл бұрыннан келе жатырған патриархалдық 

тәртіптің әлсірей түсуіне  үлкен әсер етті. 

2) Жеке меншіктің қарқынды дамуының әсерімен туысқандар арасында мал  

мен мүлік теңсіздігін туғызу факторлары пайда болды. Ол әр отбасының 

ендігі жерде келін алу үшін қалың мал төлеу ауыртпалығын өздері 

көтеруге тиіс болса, қыздарына жасау беріп ұзату да енді рудың 

қолдауымен емес, жеке отбасыларының  дайындайтын  жасаулары болды. 

Жеке меншік және қалың мал мен жасауды жеке  отбасыларының бөлек 

бөлек дайындауы туыстар арасындағы бұрынғы байланыс пен 

жанашырлық, қамқорлық сияқты қаситтердің әлсіреуіне әкелді.  

Экзогамалық деп талатын қауым ішіндегі белгілі бір жақын туыстық 

шеңберінде өзара қыз алыспау тәртіптерін сақтай отырып неке құруға рұқсат 

берілді. Яғни қазақтар осы қағиданы қатаң сақтап, «жеті атаға дейін қыз 

алыспау» қағидалары қазақтың дәстүрлі әдет заңдарына енгізіліп, қатаң  

сақталғандығын білеміз. Бұл қағидалардың  сақталуы  болашақ ұрпақтың  тууы 

мен өсулеріне әсер ететіндігін қазақтар ертеден-ақ біліп, оны өздерінің заң 

нормаларына енгізіп, ол талапты орындамағандарға  ауыр жазалар қолданған.  

Бұл қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасып, қан тазалығының сақталуына да 

әсер етті. Бүгінге дейін кебір ұлттар мұндай тәртіпті сақтамағандықтан олардың 

арасында ақыл естері нашар дамыған ұрпақтың тууына себеп болып отыр. 

Соған қарамастан олардың ішінде өзбектер мен арабтарда т.б. әлі де кездесіп 

келеді.  

Қазақтардың үлкен париархалдық отбасында  ер адамның, соның ішінде  

әке билігі үнемі шексіз болғандығы белгілі. Ал егер әке өлген болса онда 

осындай отбасының ендігі басшысы да, қамқоршысы да, қорғаушысы да  

отбасындағы үлкен ұл бала есептелді. Отбасының  басшысы үлкен ағаның үкімі 

барлық басқа отбасы мүшелері үшін заңды болып есептелді. Қазақтарда  

еншісін алып, шаруашылығы бөлек болғанмен де осы отбасынан тәрбиеленіп 

шыққан барлық балалары әкесімен  барлық шаруашылықтарының мәселелерін 

ақылдасып шешетін болған. Әкенің айтқанын екі қайталатпай орындайтын 

болған. Отбасының  кенже баласы  қазақ дәстүрі бойынша әкенің артындағы  

«қара шаңырақ иесі» ретіндегі мұрагері  болды. Ол  әкесініп, яғни енші алып 

кетпеген ең кіші бала. Қазақтың дәстүрлі әдет заңы бойынша  ол ешуақытта  

бөлінбейтін де. Ол әкесінің шаңырағына, жиған мал-мүлкіне ие болып қалатын 

еді. Осылайша тарихи дараетерде де  әке шаңырағы «қара шаңырақ», немесе  

«үлкен үй» деп аталатын  болған.   

Осылайша ер жетіп үйленген балаларды ретімен, кезегімен жеке-жеке  

енші беріп шығарудың бірқатар құқықтық, экрномикалық, саяси, әлеуметтік  

мақсаты мен мәні болды. Сондай-ақ  ұлдарын енші беріп  жеке шығарудың зор 
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саяси шаруашылық маңызы болды. Бұл әсіресе сол отбасының басшысы  

есептелетін әкенің қоғамдық ықпалын көтеруге септігін тигізіп, әкенің  

қоғамдық ортадағы беделін өсірді [1]. 

Осындай енші беру жолымен отау үйге берілетін еншінің мөлшері мен 

көлемі әкенің байлығына байланысты болды. Және өсіріп отырған бала санына  

да байланысты болатын. Енші беріп, бөлек шығатын отаудың басында  тұратын 

жазғы киіз үйі және қыстаудағы үйі, алдында  әкенің байлығына қарай бөліп 

берген төрт түлік малы және т.б. тіршілікке қажетті  мүліктері мен үй-

тұрмыстық  заттары, ыдыс-аяқтары болатын болған.  

Қазақтардың дәстүрлі әдет заңдарының  неке – отбасы, баланы тәрбиелеу  

турала  саласын реттеуге арналған нормалар мен қағидалардың  негізгі және 

басты бағыттары «жеті атаға дейін қыз алыспау»  керек екендігі болды.  Бұл 

қағида әлі күнге дейін біршама сақталған. Рулас адамдар өзара арғы 

аталарының бір екендігін еске алып жүреді. Ол жастарды алдын ала ескертіп, 

ұятқа қалмауға» тәрбиелейді. Яғни, қандас туысқандар арасында қан 

араластыруға жол бермеуге тиіс. Себебі ол келешек ұрпақтың денсаулықтарына 

кері әсер етеді. Мұндай қағидалар  неке және отбасы қатынасын реттеуге  

бағытталған әдет заңдары   нормаларының басты мақсаты және мәні  болды.  

Дәстүрлі құқықтан нәр алатын басқа отбасына, неке құруға арналған  

институттар мен құқықтық нормалар да осы әдет заңына сүйеніп, соған  сілтеме 

жасап қолданылған. Отбасына қатысты қоғамдық құрылыстың тұрмыс 

тіршілігімен тығыз байланысты болатын көптеген институттар бар. Олардың 

ішінде келін алу үшін ол қызға  қалың малын төлеп, құда түсіп, ата-анасының 

батасын алып  ұлды үйлендірі деген бар. Сонау Тәукенің  билік құрған кезінде   

ер адамдар  он бес жасында, ал әйел адам он алты жасында некелесуге ерікті 

екендіктері болғандықтары ғылыми зерттеу еңбектерде айтылады. Осылайша 

әйелдің тұрмысқа жетіп барып шығуын ел  билеуші  ағалары текке көздемесе 

керек, себебі ол кездегі үйдің ішкі, сыртқы тіршілігінің бар тауқымет 

қиындықтарын тартатын әйел затының еркектен гөрі естірек, төзімдірек болуы 

өмірдің қажеттілігі еді болды. Осыны ойлап, «кемел  ойлап, кең шешкен»  ел 

ағалары осындай шешімге келгендіктерін біліміз. Бірақ  келе –келе бұл заң  өз  

күшін жойып, қазақтардың некелесуіне жас шамасына ерекше шек 

қойылмайтын болғандықтарында көреміз [2]. 

Қазақ қоғамындағы неке мәселесін сол жастардың ата-ана, сол рудың 

үлкен кісілері мен ру басылары шешетін болған. Ал күйеу жігіт пен қалыңдық 

қыз тек солардың ақыл –кеңестеріне құлақ асуға тиісті болды. Міне сол 

кездерде көп жағдайда қыз бала  мен ер баланы сәби кезінде-ақ, тіпте 

аналарының ішінде жатқанда –ақ бір –біріне атастырып қоятын болған. [3]. 

Әдеп тек келін тарапынан ғана емес, қайын ата, қайнаға тарапынан да талап 

етілген. Қазақ халқы қыздың тәрбиесіне ерекше мән берген. Осылайша бүкіл 

рулы елдің  абыройын сақтауға тиіс болған. Міне осыдан  келіп, «қызға қырық 

үйден тыйым» деген мақалдың мәнін байқаймыз. Қалыңдықтың әке-шешесі 

мен күйеу тойға дейін кездеспеуге тиіс, әуелде айтқандай, құдаласу рәсіміне де 

оны қатыстырмайды. Қалыңдығына ұрын барғанда да болашақ қайын енесі мен 
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атасының көзіне түспеуі керек. Қалыңдығын әкетуге барғанда ғана қайын 

атасымен жүздесіп, танысады. Тойдан кейін жас жұбайлар қыз ауылына үш 

жылға дейін бармайды. Бірақ бұл шартты бұлжытпай орындаудың реті келе 

бермейді, өйткені аяғынан қаз тұрғанша жастар екі жақтың да қамқорлығына 

зәру боладыалар жағына да сақталуға тиіс. Олар да келінмен бетпе-бет келе 

бермеуге тырысады. Қазақтың «қатын қадір білмейді – етін көреді, келін қадір 

білмейді – бетін көреді» деген мақалы қайын атасы мен келіні көп жүздесе 

берсе, келіннің бойы үйреніп, атасынан именуді қояды дегенді білдіреді. 

Қазақтың отбасында әйел еркектен асып сөз сөйлемеуі керек. Жас келін 

алғашқы күннен бастап-ақ осы тәртіпті ұстануға тәрбиеленеді [4].  
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МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ БОЙЫНША ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ 

ТУЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ 

 

Ерішова А., Түлекбай А., Жамбылов Б., Изтлеуова Ш., Ыбраш А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасының заң нормаларына сай мердігерлік шартына 

байланысты туындаған жауапкершілік заңдық жауакершілік болғандықтан, 

азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің формасы ретінде қарастырылады. 

Жауапкершілік азаматтық құқық бұзушы тұлғаға қосымша міндеттер жүктейді. 

Кейде ол тұлғаға тиесілі болып табылатын азаматтық құқықтан айыру тәрізді 

мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген шараларды қолданады. Немесе 

мүліктен айыруды қарастырған, жеке азаматтық құқықтарды қорғаудың арнайы 

құқық қорғау түрлерініне қатысты шараларын қолдануға мүмкіндік болады [1]. 

Мердігерлік шарты екіжақты да міндеттеуші шарт болғандықтан, жұмысты 

дұрыс орындамау екі тарапқа бірдей және тең қолданылуы мүмкін. Кейбір 

санкция түрлері жауапкершілік түрінде туындайды. Ал басқалары өзге мүліктік 

салдардан туындайды. Шарттық міндеттемелердің бұзылу зардабы жалпыға 

міндетті нормалармен ғана емес, арнайы, мердігерлік институтына сай және 

тараптармен келісілген құқықпен де қарастырылады. 

Жасалып жатқан жұмыстың шарттарын бұзудың зардаптары әр түрлі 

болуы мүмкін, ол зардаптардың анықталу мерзіміне ДЕ тікелей байланысты 

болады. Олар: 
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1. Егер олар жұмысты орындау барысында анықталған болса, тапсырысшы 

мердігерге оларды жоюға уақыт беруге құқылы, ал мердігер осы талапты 

орындамаған жағдайда, тапсырысшы: 

а) шарттан бас тартуға; 

б) кемшілікті жоюды мердігердің есебінен басқа тұлғаға тапсыруға құқылы. 

2. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі кемшіліктер екіге бөлінеді: 

1) жұмыс нәтижесін нашарлататын немесе оны пайдалануға жарамсыз ететін, 

бірақ жоюға болатын; 

2) елеулі және жоюға болмайтын зардаптар. 

Азаматтық заңнамамен көзделген жауапкершілікті қолдану үшін жұмыстың 

тиісті емес сапасы шартта көзделген мерзімдерде анықталуы керек. Олар 

көбінесе кемшіліктердің сипаты мен шарттың пәніне қатысты кепілді мерзімге 

байланысты болады.  

1. Әдеттегі жұмысты қабылдауда көзге көрінетін кемшіліктер анықталған 

болса, тапсырысшы мердігерге дереу сол бойда жұмысты қабылдап алу кезінде 

хабарлауы тиіс. 

2. Әдеттегі жұмысты қабылдауда анықталмаған немесе жасырылған 

кемшіліктерді тапсырысшы ақылға қонымды мерзімде не жұмыс нәтижесін 

қабылдап алған күннен бастап екі жыл ішінде мердігерге хабарлауы керек.  

3. Жұмыс нәтижесіне кепілді мерзім анықталған болса, кемшіліктерге қатысты 

талап кепілді мерзім ішінде қойылуы тиіс. 

4. Егер кепілді мерзім екі жылдан кем болса және кемшіліктер кепілді мерзім 

өтіп кеткеннен кейін, бірақ екі жыл ішінде анықталған жағдайда тапсырысшы 

кемшіліктердің себебінің жұмысты қабылдағанға дейін пайда болғанын 

дәлелдесе, мердігер тапсырысшы алдында кемшіліктерді жоюға міндетті 

болады [2]. 

Шарттық мерзімдердің бұзылуының зардаптары шартпен көзделген бастапқы, 

соңғы не аралық мерзімдердің сақталмағандығына байланысты әр түрлі болуы 

мүмкін. 

Егер мердігер шартты орындауға мерзімінде кіріспесе не жұмысты уақытында 

бірітуге мүмкін болмайтындай жәй орындайтын болса, тапсырысшы шарттан 

бас тартуға және де шығындарды өндіруді талап етуге толықтай құқылы. 

Шарт бойынша жұмысты аяқтау уақыты бұзылған жағдайда келесідей 

зардаптар туындайды: 

а) мерзім өтуіне байланысты шарттың орындалуы тапсырысшы үшін 

қызығушылығын жоғалтқан болса ол әрине, дәлелденуі тиіс, ол өзіне жүктелген 

міндеттерден бас тартуға және шығындарды өндіруді талап етуге құқылы; 

ә) мердігерге материалдардың, құрал-жабдықтардың немесе тапсырысшының 

шартты орындау үшін берген басқа да мүліктерінің кездейсоқ жойылуы немесе 

кездейсоқ оларға зиян келу жауапкершілігі жүктеледі; 

б) шартпен немесе заңмен көзделген жағдайда айыпақы өндіріледі. 

Ал шартта белгіленген аралық мерзімдерге келетін болсақ, заңнамаға сәйкес 

жауапкершілік тек оларды бұзған жағдайда ғана көзделеді, бірақ заңда көлемі 
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көрсетілмеген. Мұндай жағдайда шартпен айыпақы көзделсе, онда айыпақы 

өндіріледі. 

Егер мердігер заңнамамен көзделген жұмыстың сапасыз орындалуына әкеліп 

соғатын ақпараттандыру міндеттерін бұзған жағдайда да жауапкершілікке 

әкеліп соғады. Негізінен ол шарттың пәнінің сапасыздығына әкеліп соғумен 

қатар тапсырысшыға ескертуге тиіс мән-жайларға сілтеме жасау құқығынан да 

айырылады. 

Мердігерлік шарты бойынша санкциялар тапсырысшыға да қолданылуы 

мүмкін. Жұмыстың нәтижесін қабылдау кезінде: 

а) оған шарттың мерзімдері шегінде мердігерге жүктелген барлық тәуекелдер 

жүктеледі; 

ә) мердігер тапсырысшыдан шартты орындаумен байланысты мерзімдерді 

өткізіп алу зардаптары жүктеледі; 

б) тапсырысшы орындалған жұмысты қабылдап алудан бас тартқан жағдайда 

мердігер шарт бойынша тапсыру уақыты біткеннен кейін 1 айдан кейін сатуға 

құқылы және екі рет тапсырысшыны хабардар еткеннен кейін. 

Жұмыстың нәтижесін сатқаннан түскен ақшалай түсімнің мердігерге тиіс 

сомадан басқасы тапсырысшыға тиісті болады. Бұл ереже шартпен 

өзгертілмеген жағдайда жүзеге асырылады [3]. 

Мердiгер шартта қарастырылған жұмысты аяқтап, тапсыру уақыты басталғанға 

дейiн қажетті  материалдардың қандай да бір себептермен жойылу қаупі болса, 

немесе бүлiнетін қауіп байқалған болса, оны сақтап қалу жауапкершілігі 

материалдарды берген жақтың мойнына түседі. 

Сонымен қатар, жұмыстың қорытындысын мезгілінде тапсыру қажет. Ал 

екінші тарап жұмыстың нәтижесiн қабылдау мезгілін өз кінәсінен өткiзiп алған 

кездегi оған жауапты болып қабылдау уақытын өткiзiп алған тараптың 

мойнына жүктеледі.  

Бас мердiгер шартты орындау барысында сол шартты орындауды 

қамтамасыз ету үшін басқа тұлғаларды жұмысқа тартатын болса, онда бас 

мердiгер тапсырысшымен келіспей-ақ өзі қабылдай алады. Мұндай жағдайда 

бас мердiгер, өзі қабылдаған қосалқы мердiгердiң алдында тапсырысшы ретінде 

қаралады.  

Бас мердiгер тапсырыс беруші алдында қосалқы мердiгердiң жұмысына 

жауапты болады. Яғни, тапсырысшының берген тапсырмасындағы шартта 

көзделген мiндеттеменi орындамағаны ал кейде қалыпты күйде орындамағаны 

үшiн де жауапты болады. Міне, біздің байқағанымыздай азаматтық 

қатынастағы кез келген шарттар тәрізді, мердігерлік шартының да бірқатар 

жауапкершілік түрлерін қарастырдық. Мердігерлік шартының түріне 

байланысты жауапкершілік түрлері де өзгеріп отырады.  
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ҚАЗІРГІ КЕЛІСІМ - ШАРТ ЖАСАУДЫҢ ӘДЕТ ЗАҢДАРЫМЕН 

ҮНДЕСТІГІ 

 

Қамысбай Н., Аяуова Ә., Кеңгесбаев Т., Жансерікова Ә., Барсаев Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақ қоғамындағы қалыптасқан азаматтық қатынастың бір түрі – келісім 

жасау, міндеткерлік атқару болып есептелген. Азаматтық қатынаста заңды факт 

екі топқа бөлінді. Ол заңды оқиға және заңды әрекет. Заңды оқиға кездейсоқ, 

адам еркінен тыс болады деп есептесек, ал заңды әрекет адам еркінің негізінде 

жүзеге асырылады. Соның бірі келісім жасау арқылы белгілі бір әрекетті 

орындауға міндеттеме алу болып есептеледі. Қазақ қоғамындағы келісім жасау 

және міндеттеме атқару арқылы зерттеуші ғалымдар еңбегінде: «Благодаря 

слабому развитию потребности в обороте ценностей, сделки и объязательства в 

киргизком быту в зачаточном состоянии и основаны на неустойчивых началах, 

но тем не менее, и здесь встречаются все формы гражданских сделок и 

объязательств» деп көрсетеді [1], яғни келісім жасаудың болғандығын 

көрсетеді. Әдет заңы бойынша келісім жасауда: келісімнің жеке мазмұны мен 

пәні, келісімге қойылатын талаптар, келісім жасаудың нысаны ескерілген. 

Келісім жасаудың жеке талаптардың бірі ретінде келісім жсаушы тараптардың 

құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі ескерілген, яғни қазақтарда келісім 

жасаушы субъект болып отбасының басшысы – ер адам немесе отбасының 

келісімі бойынша ұсынылған адам (егер әкесі жоқ болса үлкен ұлы), жеке 

меншік иесі немесе мүлік иесі болып есептелген. Әйел адам құқында келісім 

жасауға шек қойылатындығы туралы зеттеушілер еңбегінде: «Женщины у 

киргизов, как у осетин, не признаются субъектами сделок», - деп көрсетеді [2]. 

Тек ері қайтыс болған жесірлер ерге шықпай балаларымен отырған болса ғана, 

ол ұлдары кәмелет жасқа жеткенше дүние-мүлікке ие болып, келісім жасау, 

сату-сатып алу т.б. әрекеттер жасауға рұқсат етілген. Екіншіден келісім жасау 

үшін келісім жасаушының әрекет қабілетттігіне, келісім жасаушылардың жасы 

мен саналы еркін ескерту қажет деп есептеген: «Продажа, купля, заем и другая 

распоряжения несовершеннолетных недействительны», - деп көрсетеді Н. 

Гродеков. [3] Қазақтарда «он бесте отау иесі» деген заңы бойынша он бесте 

кәмелетке толды деп есептеп, ер адамға белгілі бір іспен айналысуға,  
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жалдануға,  жалпы өз еркімен хареет жасауға еркіндік берілген. Сонымен қатар 

келісім жасауда субъектілердің ақыл-естерінің дұрыстығы және келісімді өз 

еріктерімен жасау жағы ескерілген.  

Ал келісім жасаудың жалпы қағидалары немесе белгілі бір тиым салу 

қазақ қоғамында айқын көрінбеген. Қазақ даласына тән жеке бас құқын қорғау 

қағидасын басшылыққа алғанымен, ата-анасының қызға қалың мал алуының өзі 

де болашақ құдалармен келісімнің бір түрі болып есептелді. 

Жазба заңдарда келісім-шарттың белгілі бір нысаны сақталып оны 

орындауғы белгілі бір жауапкершілік жүктелсе, қазақ әдет-ғұрып заңдарында 

қатаң белгілі бір нормалары айқын көрсетілмегенмен, белгілі бір талаптар 

қойғандығын көреміз. Сауатсыздықтың әсерінен де болар, көп жағдайларда 

келісім шарт негінен ауызша жасалған. Оған мысал ретінде жігіттің 

қалыңдыққа атаған «ақмар» мүлкі, ажырасқан жағдайда сол әйелге тиесілі 

екендігін ауызша уәде ретінде берілгенмен  бірақ оның жазбаша келісім-шартқа 

тең күші болғандығын Гродеков былайша көрсетеді: «определят «акымарь» 

невесте при народе, но без расписки. При разводе жена, ее ближайший 

родственник или ее требуеть и получають  по суду обешанный акымарь» - деп 

көрсетеді [3]. 

Кейбір жағдайларда ауызша келісімдер көпшілік көзінше мерекелі түрде 

ант қабылдау, немесе куәләр көзінше берілетін кездері болған, мұндай 

жағдайларда да заңды күші болғандығын көрсетеді.  

Қазақ қоғамында жазбаша нысанындағы келісім түрлері де болған. Оны 

Словохатовтың  дәлелдеуі бойынша Ресей империясының әсерімен болды деп 

есептейді. Бұл көзқараспен әрине келісе отырып, қазақтарда жазба құжат 

түрлерінің болғандығын, актілердегі қол орнына әр рудың жеке таңбаларын 

басқандығын көптеген деректер мен мұрағат материалдарынан көреміз: «общее 

присутсвие Тургайского областного правления протоколом в 1984 года 

потребовало, чтобы в деловых бумагах, кроме тамги, имелись и надписи» [4]. 

Көп жағдайда қазақтарда қарыз міндеттемелері жазбаша жасалып, онда жылы, 

айы, өтеу мерзімі көрсетіліп, қарыздың өсім пайызын  төлеу мерзіміне сәйкес 

айқын көрсетіледі.  

Жазбаша келісім шартты тауарларды тасымалдауларда да болған 

көпестер мен тасымалдаушылар тауарды жібере алдында  жазбаша түрде  

тауардың саны,  тасымалдау ақысы, жеткізу мерзімін  көрсеткен жазбаша 

міндеттемені  бір-біріне тапсырған. «По древнему адату возчики должны были 

платить убытки даже без предварительного услорвия. Теперь же не 

объязавшиеся подписью приложения печати и тамги не платять» - деп 

көрсетеді [3].  Жүкті тасымалдауға жауап беруші керуен басына ерекше құжат 

тапсырылатын болған. 19  ғасырда билер шешімін орындаушы  болыс 

управительдері талапкерлерге тиісті соманы қайтарғанда міндетті түрде билер 

шешімінің орындалғандығын білдіретін алушы мен төлеушінің қолдарын 

қойғызып, көшірмесін төлеушінің қолына беретін болған. Бұдан яғни қазақ 

қоғамында жазбаша келісім шарттың кең етек алғанын көреміз.  
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Жазбаша қарыз міндеттемесін көбінесе ұсталған ұрылардан талап етіп, айып 

төлетпей-ақ келісімді орындауғы мүмкіндік берген.  

Міндеткерлік келісім-шарттары бойынша ауызша немесе жазбаша 

берілген істі бітімгершілік судьялармен облыстық сотта қараған барлық 

жазбаша актілер, келісім-шарттар халық судьяларымен куәландыруға тиіс, егер 

тек империя заңдарымен белгілеген қозғалмайтын мүлік түрлері болмаса. 

Халық судьялары берген актілер өз қолдарымен жазылуға тиіс, ал сауатсыз 

болса сенімгер тұлғамен екі куә болушылар қол  қойып, мөрмен бекітіліп, 

арнайы кітапшаға жазылады.  

Біздің байқағанымыздай қазақтарда ертеден-ақ жазба актілердің 

болғандығын көреміз. Мысалы: хандар, қазилер, бектер толтырған құжаттар 

арқылы. Қазақтардың кейбір келісімдері арнайы өлшем  белгісі бар тақтайша 

түрінде болған. Атқаратын қызмет және ондағы белгіленген есеп міндеткерлік 

құқықты, әсіресе қарыз беру, біреудің малын бағу сияқты келісімдерді бекіткен. 

Ол тақтайша (бирка) екіге бөлініп, бір бөлігі қарыз берушіде, екінші бөлігі 

міндетті өтеушіде болған. Осындай міндеткерлік тақтайша орыс шаруалары 

арасында да болғандығын зерттеулерден көреміз. Далалық  аудандарда осындай 

тақтайшаның бір түрін есеп айыру үшін жасалған ағаш кесінділері ретінде 

міндеткерлік атқарған жағдайда қолданылған. 

Келісім жасаудың өзге халықтар сияқты қазақтарда да өзіне тән рәсімдері 

болған: ол қол алысу, қол кесу және ант беру. Соның ішінде ант беруге ерекше 

көңіл бөлінген: басына тас қойып тұрып келісімнің мазмұнын ауызша айту 

немесе нан тұзбен ант беру, немесе қандай да бір ант түрін ойлап  табу, қалай 

дегенмен де алған міндетті орындау болып есептелген. Далалық базарларда 

тауардың түріне қарай арнайы екі жақты келістіріп, қол алдыратын адамадар 

болған. Сауда-саттық актісі қол алумен қатар сатушы жақтың «қызығыңа 

пайдалан» деген игі тілегіне, сатып алушыда «сенің де табысың көбейсін» деп 

жауап беретін болған. Дегенмен екі жақ ақша төлегенге дейін келісімнен бас 

тарта алатын болса, ақша төлегеннен кейін бас тартуға құқықтары болған жоқ. 

Ал бір затты екі адам қатар саудалағанмен, ақшасын кім бұрын төлеп қол  

алысса, екінші адамға ешқандай айып төлеместен-ақ ақшасын қайтаратын 

болған. 
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Смагулова Р.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қоғамдағы ең басты институттың бірі – ол неке, отбасы қатынастарын 

реттейтін  институт. Ол адамзат баласы өмір сүргенне бері пайда болып, дамып, 

жетіліп келеді. Отбасы құқығының маңызды тармағы бала құқықтары, бала 

тәрбиесіне байланысты өрбиді. Ол қоғамдық құрылыстың даму сатысы, 

өркениетіне байланысты әр елде, әрбір халықта, әртүрлі сипат алып, белгілі бір 

мәнге ие болады. Соның ішінде қазақ халқының неке отбасын реттейтін әдет 

ғұрпы, салт-дәстүрге негізделген құқықтық нормаларының ішінде бала 

құқығын қорғауға ерекше көңіл бөлгендігі белгілі. Бүгінгі күнде де осы 

мәселеге ерекше көңіл бөлу қажеттігі туып отыр. Сондықтан адамзат 

ұрпағының жалғасы болып табылатын балалар мәселесі әлемдік деңгейден де 

өз орнын алып отыр. Оған байланысты әртүрлі халықаралық заңдылықтар, 

мысалға «Бала құқықтарының декларациясы», «Бала құқықтары туралы 

конвенция» және т.б. бар. Аталған заңдылықтар әрбір елде қатаң орындалып 

отыруы тиіс. 

«Бала құқықтары туралы» декларация 1959 жылдың 20 қарашасында Бас 

Ассамблеяның 1386 (ХІV) резолюциясымен жарияланды [1]. Бұл декларацияда 

бала құқығын қорғайтын он қағида көзделген. Оның негізгі мазмұны баланың 

ешбір кедергісіз, тегіне, нәсіліне және қай ұлтқа жататындығына, әлеуметтік 

және мүліктік жағдайына, жынысына, тіліне, біліміне, дінге көзқарасына, 

тұрғылықты жеріне, денсаулық жағдайына қарамастан ие бола отырып, оның 

рухани, дене, ойының дамуы үшін барлық қолайлы жағдайлар мен 

мүмкіндіктер қамтамасыз етіліліп, баланың  ар-намысының  қорғалуын 

қамтамасыз ету  жағлайлары айқандалған.  

Қазіргі кезеңде бала  әлеуметтік ортаның теріс ықпалдарынан қорғалуы, 

қоғам, мемлекет, ата-ана және білім беруші тәрбие орталықтарының негізгі 

міндеті екендігін де ескерткен. Сондай-ақ, ол қандай нысанда болмасын сауда 

объектісі болмауы керек. Ол белгілі бір жасқа жеткенше жұмыс жасамауы 

керек; оған оның денсаулығына, не біліміне, дене, ой не рухани дамуына кері 

әсерін тигізетін жұмыстар атқартуға болмайды деп қарастырған. Дүние жүзі 

балалары бойында елдер арасындағы достық, түсінушілік, шыдамдылық 

рухында тәрбиеленуі керектігін арнайы қағида етіп көрсеткен. Себебі,  жас 

ұрпақтың бойындағы өз Отанын сүю, өзге халықты құрметтеу, достықты, 

бейбітшілікті қадірлеу, «жаста берген тәрбие, жас қайынды игендей» деген 

дана халқымыздың  ойын ұштай түскендей. 

 Осы аталған халықаралық шарттарға негізделген «Қазақстан 

Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының  
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Заңы 8 тамыз 2002 жылы қабылданған [2]. Осы заңға сәйкес бала тегіне, 

нәсіліне және қай ұлтқа жататындығына, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, 

жынысына, тіліне, біліміне, дінге көзқарасына, тұрғылықты жеріне, денсаулық 

жағдайына, балаға және ата-анасына немесе басқа заңды өкілдеріне қатысты 

өзге де мән-жайларға қарамастан тең құқыққа ие. Некеден және некесіз туған 

балалар тең әрі жан-жақты қорғауды пайдаланады. Әрине, өмірге келген 

баланың  барлық құқықтарын, оның болашақтағы ар мен намысын қорғау ол 

ата-ананың, қоғамның негізгі міндеті болып табылады. Баланың негізгі 

құқықтары ретінде: әрбір баланың денсаулық сақтауға,  тегін медициналық 

көмектің көлеміне кепілдік береді. Сондай-ақ, әрбір бала туған сәтінен бастап 

аты, әкесінің аты, тегі, ұлты және азаматтығы болуына құқылы. ҚР 

Конституциясы және бала құқығын қорғаушы заңдарға байланысты әрбір 

баланың өмір сүруге, жеке басының бостандығына, қадір-қасиетіне және жеке 

өміріне қол сұғылмауына, сөз бостандығына және өз пікірін айтуға, ар-ождан 

бостандығына, өзінің қоғамдық белсенділігін дамытуға, жасына сәйкес ақпарат 

алуға және оны таратуға, қоғамдық бірлестіктерге өз еркімен қатысуға құқық 

берліген. Сонымен қатар, әрбір баланың ҚР тұрғын үй заңдарына сәйкес 

тұрғын үйге, тегін орта білім алуға, конкурстық негізде тегін орта кәсіби және 

жоғары кәсіби білім алуға кепілдік берілетіндігі айқындалған. Мемлекеттік 

көмек ретінде 28.06.2005 ж. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 

жәрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданған, бұл да 

балалардың мемлекет тарапынан қамқорлыққа алынғанын көрсетеді. Мемлекет 

өзінің болашақ ұрпағына қамқорлық жасай отырып,  әрбір бала Қазақстан 

Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 

құқықтарын, бостандығын, ар-ожданы мен қадір-қасиетін, Республиканың 

мемлекеттік нышандарын құрметтеуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына 

қамқорлық жасауға, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қам-қарекет 

жасауға, тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтауға, табиғатты сақтауға 

және табиғи байлықтарға ұқыпты қарауға міндеттейді. Мемлекет балалардың 

Қазақстан халқының тарихымен, дәстүрлерімен, рухани қазыналарымен және 

әлемдік мәдениет жетістіктерімен танысуына мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, 

балалардың шығармашылық және ғылыми қабілетін дамыту үшін ұйымдар 

құруды, кино және бейнефильмдер, теледидар және радио хабарларын 

шығаруды, балаларға арналған газеттер, журналдар, кітаптар басып шығаруды 

көтермелейді.  Мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар баланы оның 

денсаулығына, имандылық жағына және рухани дамуына зиян келтіретін 

әлеуметтік ортаның, ақпараттың, насихат пен үгіттің теріс ықпалынан қорғауға 

міндеттенеді. Салауатты өмір салтын насихаттау – қоғамның, ата-ананың, 

тәрбие ұйымдарының, білім орталарының негізгі міндеті болып табылады. 

Балаға құқықтық білім беруді мемлекет өз саясатының басым бағыттарының 

бірі деп таниды. Бұл өте орынды, себебі, өз құқығын жете түсінбеген адам, оны 

қорғап, қолдана да алмайды. Сол себептен, мектеп бағдарламасының өзінде Ата 

заңымызға толық түсінік беретін пәнді 4-сыныптан бастап енгізсе, артық 

болмас еді. Қылмыстың, зорлық-зомбылықтың немесе өзге де заңсыз әрекеттің 
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салдарынан тән немесе жан жарақатын алған балаға денсаулығын қалпына 

келтіру және әлеуметтік бейімделу үшін қажетті көмек көрсетілуге тиіс деп 

көрсеткенмен, нақ осы мезгілде теледидардан күн-түн демей тоқтаусыз 

берілетін шетелдік сериалдардан анайылықтың, әдепсіздіктің, 

бейберекеттіліктің, қатыгездіктің, жүгенсіз кеткен қылмыскерліктің, жалпы 

адамшылыққа тән небір сорақылықтардың үзбей көрсетіліп жататындықтан, 

осының бәрінің адам психикасына, әсіресе жастардың жан-жақты, жақсы 

дамуына теріс әсер ететінін теледидар басшылары да, жалпақ ел де білмей 

отырған жоқ. Ал теріс үлгінің шетел, батыс мәдениеті десе онсыз елегізіп 

тұратын жастарға тез жұққыш келетіні күнделікті өмірде байқалып тұр. Соның 

бір мысалын тастанды балалар тағдырына байланыстырып айтуға болады. 

Мемлекет тарапынан балалардың қалыпты өсуі, тәрбиеленуі, оқып, білім алуы, 

денсаулық сақтауы, басқа да әлеуметтік жағынан толық қамтамасыз етуіне 

қарамастан қазіргі қоғамымызда тастанды бала ұғымы пайда болды. Бар 

болмысымызға, қазақы ұғым аясына сыймайтын, табиғатымызға тіптен жат 

ұғым. Бірақ бұл бүгінгі күннің бір ащы шындығы. Елімізде туа сала жетімдіктің 

зарын тартқан, уақыт өткен сайын көбейе түспесе, азаймай отырған ақиқат. Ең 

сорақысы, небір үріп ауызға салғандай балаларды көзі қиып тастап 

кететіндердің басым көпшілігі жергілікті ұлт өкілдері арасынан шығып 

отырғаны. Неліктен осындай келеңсіз жағдайға душар болдық?!  

 Республикамыздың әр облысында ең кемі бір-бірден, әйтпесе 

кейбіреулерінде екі-үштен балалар үйінің болуы осының айқын айғағы.  

Тастанды балалардың жалпы саны жылдан-жылға көбемесе, азаймай келеді. 

Әрине, бұл ретте ең бірінші орында тұрған отбасының материалдық-тұрмыстық 

жағдайы. Тұрмыс-тіршілігі жақсы, күнкөрістік жағдайы бар жалғызілікті 

аналар балаларын тастап кетуге аса пейілді емес. Бір жағынан алғанда, бұл 

келеңсіздіктің шарасыздықтан туындайтыны белгілі. Материалдық-тұрмыстық 

жағдайы тұрғысынан келгенде, бұл орайда шетелдіктер асырап алған бала 

күнкөрісінің болашақта жақсы болатыны қуантқанымен, өз елінен жырақ 

кеткен баланың мүлдем жатжұрттық, жатбауыр болып кететініне жан-жүрегің 

күйзелмей қоймайды. Бұл жағдай баланың құқықтарын қорғау қағидасына 

қайшы келеді. 
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Азаматтық қатынаста келісім шарт негізінде алған міндеттемені 

орындамау немесе тиісті дәрежеде орындамау  қандай да бір жауаптылыққа 

әкеледі. Азаматтық Кодекстің 349 бабына сәйкес мiндеттеменi орындамау, не 

тиiстi дәрежеде орындамау (мезгiлiнде орындамау, тауарлар мен жұмыстарды 

толық орындамау, мiндеттеме мазмұнында белгiленген басқа жағдайларды 

бұзып орындау) тиiсiнше орындамау оның бұзылуы деп түсiндіріледi. 

Мiндеттеменiң бұзылуынан туындаған залалдардың орнын толтыру Азаматтық 

Кодекстің 350 бабында қарастырылған. Мiндеттеменi бұзған борышқор несие 

берушiге оның бұзылуынан туындаған залалдың орнын толтырып беруге 

мiндеттi. Айып төлеумен қамтамасыз етiлген мiндеттемедегi залалдың орнын 

толтыру АК үш жүз елу бірінші  бабымен көзделген ережелер арқылы  

белгiленедi, яғни:  

 Мiндеттеменiң бұзылуынан туындаған залалдың орнын толтырудан 

борышқорды босату жөнiндегi тараптардың мiндеттеме бұзылғанға 

дейiн қабылдаған келiсiмi жарамсыз болады, алайда тараптар өзара 

келiсiм бойынша мүлiктегi нақты келтiрiлген зиянды ғана өндiрiп 

алуды көздеуi мүмкiн.  

 Егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, залалды анықтаған 

кезде, мiндеттеме орындалуға тиiстi жерде, борышқор несие 

берушiнiң талабын өз ықтиярымен қанағаттандырған күнi, ал егер 

талап ерiктi түрде қанағаттандырылмаса, талап арыз берiлген күнi 

қолданылған баға назарға алынады. Мән-жай негiзге ала отырып, сот 

шешiм шығарған күнi не нақты төлем төленген күнi қолданылған 

бағаны назарға ала келiп, залалдың орнын толтыру туралы талапты 

қанағаттандыра алады.  

 Айырылып қалған пайданың мөлшерiн анықтаған кезде оны алу үшiн 

несие берушi алдын ала қолданған шаралар және осы мақсатта 

жасалған дайындықтар ескерiледi.  

 Егер мұның өзi мiндеттеменi бұзғаны үшiн жауапкершiлiктен жалтару 

мақсатымен жасалғанын дәлелдесе, несие берушi борышқордың, 

сондай-ақ оның мүлiк иесiнiң кез келген iс-әрекетiн жарамсыз деп 

тануды талап етуге құқылы [1]. 

Ал,  АК үш жүз елу бірінші  бабына сәйкес   залалдар және айып төлеу жағыда 

қарастырылған:  

1. Егер мiндеттеменiң орындалмағаны немесе тиiстi дәрежеде орындалмағаны 

үшiн айып төлеу белгiленсе, залалдар айып төлеумен жабылмаған бөлiгiнде 

өтеледi.  

Заңдарда немесе шартта залалдарды емес, айып төлеудi өндiрiп алуға жол 

берiлетiн; залал толық сомасында айып төлеуден тыс өндiрiп алынуы мүмкiн; 
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несие берушiнiң таңдауы бойынша не айып төлеу, не шығын өндiрiп алынуы 

мүмкiн болатын жағдайлар көзделуi ықтимал.  

2. Мiндеттеменiң орындалмағаны немесе тиiстi дәрежеде орындалмағаны үшiн 

шектелген жауаптылық белгiленген жағдайларда айып төлеу арқылы 

жабылмаған бөлiгiнде, не одан тыс, не оның орнына өтелуге жататын залал 

осындай шектелумен белгiленген шекке дейiн өндiрiп алынуы мүмкiн. 

Сонымен қатар, АК үш жүз елу екінші бабында мiндеттеменiң бұзылуынан 

келтiрiлген моральдық нұқсанды өтеу көзделген.  

Басқаның ақшасын заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiгі АК үш жүз елу  

үшінші  бабымен қарастырылған:  

 Ақша мiндеттемесiн орындамау салдарынан бiреудiң ақшасын заңсыз 

пайдаланғаны не оларды төлеу мерзiмiн өткiзiп жiбергенi, не оларды 

негiзсiз алғаны немесе басқа адамның есебiне сақтағаны үшiн 

тұрақсыздық айыпақы төленуге тиiс. Айыпақының мөлшерi ақша 

мiндеттемесiн немесе оның тиiстi бөлiгiн орындаған күнгi Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың 

ресми ставкасы негiзiнде есептеледi. Борышты сот тәртiбiмен өндiрiп алу 

кезiнде сот несие берушінің таңдауы бойынша Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкiнiң қуыным жасалған немесе шешiм шығарылған немесе iс 

жүзiнде төленген күнгi қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негiзге 

ала отырып, несие берушiнiң талабын қанағаттандыра алады. Егер заң 

құжаттарында немесе шартта айыпақының өзге мөлшерi белгiленбесе, 

осы ережелер қолданылады.  

      Басқаның ақшасын пайдаланғаны үшiн айыпақы, өндiрiлiп алынады. 

Келтірілген залалдың  жауапкершiлiгін және мiндеттеменi заттай 

орындауы бойынша:  

 Мiндеттеме тиiстi дәрежеде орындалмаған жағдайда айып төлеу және 

залалдарды өтеу, егер заң құжаттарында немесе шартта өзгеше 

көзделмесе, борышқорды мiндеттеменi орындаудан босатпайды.  

 Мiндеттеме орындалмаған жағдайда залалды өтеу және оны 

орындамағаны үшiн айып төлеу, егер заң құжаттарында немесе 

шартта өзгеше көзделмесе, борышқорды міндеттеменi заттай 

орындаудан босатады.  

 Мерзiмi өтiп кеткендiктен өзi үшiн ендi керегi болмай қалған 

мiндеттеменiң орындалуынан несие берушiнiң бас тартуы Азаматтық 

Кодекстiң  үш жүз алпыс бесінші  бабымен көрсетілген, сондай-ақ бас 

тарту төлемi ретiнде белгiленген ақшалай соманы төлеу борышқорды 

мiндеттеменi заттай орындаудан босатады. 

Сондай-ақ,  мiндеттеменi борышқордың есебiнен орындау көзделген.  

Кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырған кезде мiндеттеменi орындамаған немесе 

тиiстi дәрежеде орындамаған адам, егер бой бермейтiн күштiң, яғни осы 

жағдайлар кезiндегi төтенше және тойтаруға болмайтын мән-жайлардың (дүлей 

құбылыстар, соғыс қимылдары және т.б.) салдарынан тиiстi дәрежеде 

орындауға мүмкiндiк болмағандығын дәлелдей алмаса, мүлiктiк жауаптылықты 
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көтередi. Ондай мән-жайларға, атап айтқанда, мiндеттеменi орындау үшiн 

қажеттi тауарлардың, жұмыстардың немесе қызмет көрсетудiң рынокта 

болмауы жатпайды.  

Заңдарда немесе шартта жауапкершiлiктiң және одан босатылудың өзге 

негiздерi ескерiлуi мүмкiн.  

Мiндеттеменi қасақана бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi жою немесе шектеу 

туралы алдын ала жасалған шарт жарамсыз болады. 

Азаматтық Кодекстің 363-бабында  борышқордың үшiншi жақтардың 

әрекеттерi үшiн жауапкершiлiгi көзделген, яғни:  

 Үшiншi жақтардың борышқор алдындағы өз мiндеттерiне қатысты 

әрекетi не әрекетсiздiгi мiндеттеменi бұзудың себебi болғанда да 

борышқор несие берушiнiң алдында жауап бередi.  

 Егер заңдарда тiкелей орындаушы жауап бередi деп белгiленбесе, 

борышқор несие берушi алдындағы өз мiндетiн жүктеген үшiншi 

жақтардың әрекетi немесе әрекетсiздiгi үшiн де жауап бередi.  

 Борышқор үшiншi жақтардың әрекеттерiнен немесе әрекетсiздiгiнен 

мiндеттеменi бұзғаны үшiн жауапкершiлiктен олардың кiнәсiздiгi 

дәлелденгеннен кейiн босатылуы мүмкiн.  

 Кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырған кезде борышқор үшiншi 

жақтардың әрекеттерiнен немесе әрекетсiздiгiнен мiндеттеменi 

бұзғаны үшiн жауапкершiлiктен, егер оған дүлей күштер себепшi 

болса, босатылады.   

 Үшiншi жақтардың құқықтарымен мiндеттеме нысанасын ауырлатуға 

байланысты мiндеттеме бұзылғанда, егер ондай ауырлату несие 

берушiмен шарт жасасқанға дейiн пайда болса және несие берушiге ол 

туралы шарт жасасу кезiнде ескертiлсе ғана борышқор 

жауапкершiлiктен босатылады.  

Егер мiндеттеменiң орындалмауы немесе тиiстi дәрежеде орындалмауы екi 

тараптың да кiнәсiнен болса, сот оған сәйкес борышқор жауапкершiлiгiнiң 

көлемiн азайтады. Сот, егер несие берушi мiндеттеменiң орындалмауынан 

немесе тиiстi дәрежеде орындалмауынан келтiрiлген залал көлемiнiң ұлғаюына 

қасақана немесе абайсызда себепкер болса немесе олардың азаюына ақылға 

қонымды шаралар қолданбаса, борышқор жауапкершiлiгiнiң мөлшерiн де 

азайтады.  
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ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 

ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫНДА БИЛЕР СОТЫНЫҢ РОЛІ 

 

Нұрлан А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазіргі кезде елімізді өркениетті елдер қатарына қосу жолында және 

шынайы құқықтық мемлекет болуда, өзіміздің ұлттық болмысымыз бен ұлттық 

құқықтық жүйеміздің, мәдениетіміздің, салт-дәстүрлеріміздің ізгі көріністерін 

ескергеніміз абзал. 

Қазақ қоғамындағы құқықтық қатынастарда яғни, сот мәселесінде, жер 

дауы, құн дауы, жесір дауы және т.б. дауларды қарауда негізінен хан мен билер 

өз басымдылығын көрсетіп отырды. Ол жөнінде белгілі заңгер ғалым 

Т.М.Культелеев: «...специальным органом разбиравшим уголовные и 

гражданские дела всех основных категорий, был так называемый суд биев», - 

десе [1, 62], сол сияқты бір топ заңгер зерттеушілер осы пікірді қолдай келе: «... 

суд биев являлся основной судебной властью» [2, 80], - деген тұжырым айтады. 

Қазақ қоғамында негізінде істің қаралуы бірнеше сатыға бөлінген: біріншіден, 

екі дауласқан жақ дауға төрағалық етушіге билердің істі қарауына дейін, өзара 

келісіп дауды шешуге  әрекет жасаған. Яғни, келісім немесе бітімге келуге 

тырысқан. Азаматтық істерді шешуде барлық келісім, мәміле, шарттардың 

негізі болып, айырбас, сатып алу, сату туралы сөз жүзіндегі шарт түрінде 

қолданылған, азаматтардың өзіндік мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған 

әрекеттері жатқан. Ал бітімге келу екі жақтың өзара келісімі арқылы сөз 

жүзінде даудың аяқталуы еді, яғни бітімнен кейін билерге істі қарауға құқық 

берілмейді. Бітімді, өзара келісімді бір жақты бұзу сөзде, сертте тұрмау қатты 

айыпталып ар-ожданның жоқтығының белгісі ретінде бағаланды. Билердің 

араласуыменен даулы істерді шешуде уақыттың өтуін есептеп, ағайын-туыс, 

ауыл арасының татулығын сақтау мақсатында екі дауласқан жақты бітістіру 

үшін бір-біріне талап қоюдан бас тартып, кешірім беруге шақырған  келісімнің 

бір түрі «салауат» деп аталған. Салауатпен бітіскендер кейін дауды қайта 

көтеруге немесе айып даулауға билердің құқы болмағандығын білеміз. 

Сот билігінің жоғары болуы үшін судьялардың кәсіптік деңгейі мен рухани 

парасат сапасы жоғары талаптарға сай келіп, ұлттық дәстүр, әдет – ғұрыптар 

мен салттық болмысқа қанық болу шарт деп есептеген, судьялардың 

тәуелсіздігін қамтамасыз етудің ең басты негізгі олардың материалдық 

жағдайларының жоғары дережеде болуы – ол әділсот ісін жүргізу барысында 

парақорлықтың, заңсыз бұрмалаушылықтың болмауының кепілі екені сөзсіз 

деп бағалаған.  

Халқымыз қазір қолда барын саралай отырып, болашағына үңіліп, өткен 

тарихына да жаңа көз қараспен қарап, тарихтан кеткен ақтаңдақтарды қалпына 

келтіру жолдарын іздестіруде. Солардың бірі ұлттық құқықтық 

болмысымыздың қол жеткен өркениеттерінің бір тармағы ретінде бірегей билер 

сотын қайта жандандырып отырмыз. Ол қоғамдық өмірдің, уақыттың, ұлт 
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ерекшелігінің өзіне тән белгілі бір талаптарынан туындап отырған болар. 

Себебі, қоғамдағы қабылданған заңдардың орындалуы тиісті нәтиже бермесе, 

оның орындалу жолдарын шешу, іздестіру заңдылық емес пе. Өйткені, 

Қазақстан Республикасының Конституциясының өзінде: «Мемлекеттік биліктің 

бірден бір бастауы - халық» - деп көрсетілген [3,4]. Ал билердің өзі кезінде 

халық қалаулысы болған. Билер соты қайта жаңғырып, қадамын нық басып 

келе жатқан Қазақстан елінің құқықтық жүйесінің  нығаюына өз үлесін қосып, 

ұлттық құқықтық болмысымызды дамытуға ықпал етері ақиқат. 

 Билер сотын  енгізуден күтілетін нәтиже де ауқымды:  

- соның ішінде азаматтарды сот төрелігінің орындалуын жүзеге асыруға 

қатыстыру арқылы, жұртшылықтың құқықтық сауатын ашып, құқықтық 

санасын тәрбиелей отырып, құқықтық мәдениетін қалыптастыруға ықпал 

ету;  

- қазақ қоғамында адам құқын қорғауға ерекше көңіл бөлген. Әдет-ғұрып 

нормаларындағы қарастырылған қылмыстық-түзету шараларын 

қолданбай, оларға айып төлету, көпшілік жұрт алдында ұялту, кешірім 

сұрату, көпшілік талқысына салу жолдарымен дауларды бітімгершілікпен 

шешу жолдарын қарастыруға көңіл бөлу. Барлық  даулар және ең күрделі 

қақтығыстар азаматтық - құқықтық сипатқа ие болып, әр жазаның өзара 

бітімге келу шарттары сақталуға тиіс; 

- қазақ қоғамының қойнауында қалыптасқан туысқандық, ағайын – 

жекжаттық, сыйластық, дін мен дәстүр ортақтығы кінәліні жазалауда оң 

нәтиже беретін шешім қабылдауға әсер етсе, қайта жаңғырса; 

- мемлекеттік органдардың қабылдаған заңдарының орындалуына 

жауапкершілікпен қарау, бірақ мемлекеттің қоғамдық пікірге қысым 

жасауына жол бермей, сонымен қатар заң бұзған адамдарға әсер ететін 

моральдық, этикалық және адамгершілік нормаларды күшейту жолдарын 

қарастыру.  

Билер соты шешімінің орындалуын күшпен мәжбүрлеп орындату емес, 

көпшілікке салу, ықпал ету арқылы орындату жолдары жүзеге асар деген 

үміттеміз. Әрине билер институтының жұмысын жүзеге асыру үшін жергілікті 

жерлердегі халыққа еңбегі сіңген, сөзі өтімді, өзінің ақыл парасатымен орынды 

шешім қабылдай алатын,  адал азаматтарды халықтың өзі табады. Олардың 

саны мен сайланатын уақытын айқындаған дұрыс. 

Кеңес дәуірінен бері қолданылып келген қоғамдық тәртіпті қорғау үшін 

ұжымдарда құрылатын сарбаздар тобымен бірлесіп жұмыс істеу, жергілікті 

жердегі халықтың тыныштығын сақтап, оларды бұзақылар мен ұры -

қарылардан қорғар еді. Отбасы даулары, әр түрлі мүліктік қатынастардың 

бұзылуын реттестіріп, төрелігін беріп отырар еді. Қазіргі таңда жылжитын және 

жылжымайтын мүлік көздерінің көбеюі мұрагерлік мәселеге де салқынып сала 

бастады. Әлемдегі болып жатқан оқиғалар, жаһандану кезеңі әрбір халық 

немесе ұлт өзін-өзі қорғап, сақтануға мәжбүр етуде. Сақтанудың бірден-бір 

жолы әрбір халық өзінің рухани құндылықтарынан нәр алып, тарихи жүйесін, 

рухани дәстүрін, мәдениетін, тілін, дінін сақтау. Бұлардың бірінен ажырау орны 
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толмас келеңсіздіктерге алып келетіндігі баршамызға аян. Қазақ халқының 

ғасырдар бойы жасаған рухани құндылықтарынан қол үздіруі, халықты әдет-

ғұрып, салт-дәстүрінен, дінінен алшақтатып, адамгершілік, имандылық 

танымдарына нұқсан келтіреді. Өйткені мұрагерлік өте маңызды да күрделі 

мәселе. Қоғамдағы даулы мәселелерді шешуде ата-бабаларымыздың рухани 

байлықтарының ерекшеліктері, жеткен биіктері мен мұраттарын, демократияға 

толы қағида-принциптерін өз контексінде пайдалана отырып, халық санасына 

енгізсек бұл ұрпақ тәрбиесіне қосқан зор үлес болады деп есептейміз. Қазақ 

әдет-ғұрып заңдарының қай қоғамда болса да, өз орнын табар өміршеңдігін 

көреміз. Сол құндылықтарды бізге дейін жеткізген осы данагөй билеріміз еді. 

Қазіргі күні сот жүйесін қазақ бірегей билдер сотының негізінде құру керектігін 

сөз ете отырып қазақ қоғамының ғасырлар бойы қолданған сот жүйесінің 

тәжірибесінен алар үлгі, өнегеге негіздеу қажеттігі көрініп отыр. Бұл мәселені 

көтеруде көрші Қырғызстан Республикасынан тәжірибе жинақтауға мүмкіндік 

бар. Олар Қырғызстан Республикасының Конституциясы арқылы қолданысқа 

енгізе отырып бүгінгі күні қолданып отырғандығын көреміз.  

Сонымен ойымызды қорытындылай келе айтарымыз, құқықтық мемлекетімізде 

демократияны құру жолында еліміздің ғасырлар талқысынан өткен әділ 

шешімдерін қоғам қажеті үшін қайта жаңғырту уақыт талабы екендігін  ескере 

отырып, академик С.З.Зимановтың: «Сот жүйесін қазақтың билер сотының 

бірегей негізінде құру керек, бабалар тағылымынан біз тәлім алар тұс көп», - 

деген ұсынысын көпшілік, халық, мемлекет болып қолдап іске асыру қажет деп 

есептейміз [4,3]. Ұлттық құқық тарихындағы бірегей билеріміздің әділдік, 

теңдік, адамгершілік туралы айтқан дана ойлары мен тұжырымдарын 

қолданысқа алып елді басқаруда басты қағида ретінде қолдансақ, одан  біздің 

ұтарымыз  көп болар еді деп ойлаймыз. Әлемдегі болып жатқан оқиғалар, 

жаһандану кезеңі әрбір халық немесе ұлт өзін-өзі қорғап, сақтануға мәжбүр 

етуде. Сақтанудың бірден-бір жолы әрбір халық өзінің рухани 

құндылықтарынан нәр алып, тарихи жүйесін, рухани дәстүрін, мәдениетін, 

тілін, дінін сақтау. Бұлардың бірінен ажырау орны толмас келеңсіздіктерге 

алып келетіндігі баршамызға аян. 
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Мұратова Аружан 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Мұсылмандық құқық – шариат заңдары Шығыстағы мұсылман елдерінің 

көпшілігінің мемлекет және құқық тарихының өркендеп өсуіне ерекше әсер 

еткені шындық. Әлбетте, қазақтардың да мемлекет және құқық тарихы мұнан 

шет қалған жоқ. Бұл мәселені заң ғылымдарының докторы, профессор Нұралы 

Өсерұлы жан-жақты зерттегені мәлім [1]. 

Мұсылмандық құқықтың бір ерекшелігі заңдық және идеологиялық әсер 

ету факторының шеңбері өте кең әрі қалың жұртшылықтың көзқарастарының 

қалыптасуына өшпес із қалдырып келеді. Оның үстіне әлемдегі өзге діндерге 

қарағанда ислам діні прогресшіл әрі мемлекет және құқықпен өте тығыз 

қабысып жатыр. Бұларды реттеуші күш ретінде мұсылмандық құқық айрықша 

роль атқарып отыр. Оны біз күннен-күнге әлем жұртшылығы оң көзбен қарап, 

ірі ғалым, қоғам қайраткерлері ислам дінін қабылдап жатқанынан көре аламыз. 

Өйткені, ислам бір мезгілде «сенім және мемлекет», ал мұсылмандық құқық өз 

алдына құқық қана емес, әрі дін деп қорытынды жасай аламыз. 

Әсіресе, мұсылмандық құқық адам құқығы мен бостандықтарына ерекше мән 

береді. Шариат соты әділдік, теңдік, бітімгершілік аясына негізделген. 

Исламдық шариат соты алдына келген кез келген адамды тең көреді, олардың 

дәулетіне, лауазымына қарамайды.  

Мұсылмандық құқық нормалары негізінен адам және адамдардың қарым-

қатынастарын реттейтін нормалардан тұрады. Сондықтан да мұндай іс-

әрекеттерді қылмыстық немесе азаматтықдеп бөлмей, бірге қарастырады.  

Кез келген адам әлеуметтік-экономикалық құқықтарды иеленіп, жеке меншікке 

ие болуға, отбасын құруға, мәжілістерге, сот процестеріне қатысуға ерікті. 

Осындай кепілдіктер ала отырып, адам өз қоғамы ішіндегі әдет-ғұрып 

заңдарын, салт-дәстүрлерін сақтауға, өзгенің құқықтарын, бостандығын, ар-

ожданын құрметтеуге, өз малынан зекет, үшір секілді мемлекет тарапынан 

белгіленген алым-салықтарды төлеуге, Отанын қорғауға, табиғатты сақтап, 

ұқыпты қарау міндеттеледі. 

Адам баласы өз өмірінде отбасын құруға құқылы. Ол үшін шариат: 

кәмелетке келуді, ақыл – есінің бүтін болуын, өзара келісімін, жақын туыс 

болмауын талап етеді. 

Мұсылман адам әйелінен ажыраспай, қайта оны құрмет тұтады. Отбасын 

құрып, ұрпақтарына ізгілікті тәлім-тәрбие береді. Өйткені, кез келген адам өмір 

сүру барысында құқық субъектісіне айналады әрі құқық қабілетіне ие болады. 

Құқық қабілеттілігі әрекет қабілеттілігіне жол береді. Яғни, әрекет қабілеттігі 

арқылы адам азаматтық құқықтарға ие болып, оны жүзеге асыруға, міндеттерді 

орындауға қабілеттігімен көзге түседі. Бұл құқық кәмелетке келген әрбір адам 

баласына беріледі. Кәмелетке толмағандар үшін ата-аналары, қамқоршылары 

жауап береді. 

Сонымен, әрекет қабілеттілігіне ие болған әрбір адам өзінің жеке 

меншігін құруға, сауда-саттық жасауға, өзгелермен мәмім, келісім-шарттар 
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жасап, құқықтық  қатынастарға түсуге, бірлестік топтар құруға, тапсырыстар 

беруге, өкілеттік жасауға, кепілдікке, өсиет айтуға, мұрагер болуға, т.б. ерікті. 

Нәтижеде адам құқықтары мен бостандықтарының «мүліктік емес өзіндік 

құқықты көздеген мақсатына қарай мынадай түрлерге бөлуге болады: 

азаматтың өмір сүруін қамтамасыз ететін мүліктік емес өзіндік құқықтары 

(мысалы, өмір сүру құқығы, денсаулық сақтау құқығы және т.б.); ә) азаматтың 

әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ететін мүліктік емес өзіндік құқықтар 

(мысалы, есім алу құқығы, жеке өміріне құқығы және т.б.)», - деп көрсетеді [2].  

 Өзіндік құқық негізінен ар-намыс, қадір-қасиет, іскерлік сипаттардан тұрады. 

Кез келген адам өзінің ар-намысын, қадір-қасиетін, іскерлік беделін қорғауға, 

ал өзгелер оны құрмет етуі тиіс. Егер тұлға ретіндегі адамның ар-намысына, 

қадір-қасиетіне, іскерлік беделіне кір келтіретін мағлұматтар анықталса, ар-

намысы, қадір-қасиеті және беделіне кір келтірілген адам өзіне келтірілген 

залалды, моральдық зиянды теріске шығарып, оның орнын толтыруды талап 

етуге толық құқықты. 

Мүліктік құқықтар адамдар арасында пайда болады. Олар көбіне мәміле 

түрінде пайда болып, екі тараптың еркі мен ниетінен туындайды. Азаматтық 

қатынастағы мәміле жасауда адам еркінің сақталуына шариат заңыда ерекше 

көңіл  бөледі.  

Шариат заңы бойынша күнәлі іс істегендер, мейлі ол ісі майда, маңызсыз 

болғанымен, мейлі аса ауыр болғанымен, бұған қарамай «Каффарат», яғни таза 

айыбын өтуі тиіс. «Тазалану, пәктену айыбы – екі ай ораза тұту, құл некүңді 

азат ету, 30 аш-жалаңашты тойындыру. Сөйтіп, кәффарат деп белгілі бір 

жағдайларда істеген күнәсі үшін өкініп, не жазасын алып, кейін қылмысынан 

тазартылуы үшін, не болмаса кейде заңды іс-әрекеті үшін де орындауға 

жататын бұйрық түріндегі іс-әрекетті айтамыз.  

«Жалпы кәффаратты қасақана кісі өлтіргенде, қасиетті рамазан айын қорлайтын 

заңсыз іс-әрекеті үшін өтейді», - деп көрсетеді [3]. 

Былайша айтсақ, шариат заңына қарсы іс-әрекет жасағаны үшін төлеуге, 

өтеуге тиісті айыптар. Оны істеген ісінің ауыр-жеңіліне орай өтейді. Мысалы, 

ораза қағидасын сақтамаса 2 ай ораза, не қалған екі айыптың бірін ғана өтейді, 

ал қасақана адам өлтіргендер көрсетілген үш айыпты толық өтейді. Тек осы 

өтеуден кейін ғана жасаған адам пәктелді деп есептеледі. Мұсылмандық 

құқықтағы адам құқығы мен бостандықтарды негізінен діни және құқықтық 

заңдардың өзара тығыз байланыстылығынан әрбір пормалардан көруге болады. 

Мұсылмандық сот ісін жүргізуде де ислам талаптарын бұлжытпай орындау 

бірінші кезекте тұрады. Куәлік беру, ант ішу арқылы сол адам істің ақ-қарасын 

дәлелдейді. Сол үшін де кез келген мұсылман адамның араның дін алдында да, 

заң алдында да таза болуы ғажап емес. Өйткені, «Алла бәрін біледі, бәрін 

көреді» деп өтірік айтып оның азабына ұшырамауды бірінші орынға қояды. 

Қорыта айтқанда, шариат заңдары қазақ әдет-ғұрып заңдарымен үндесе 

отырып, адам құқығын қорғауға пәрменді әсер етіп, қоғам мүшелеріне 

адамгершілік, имандылық, қайырылымдылық, бауырмалдық сияқты жақсы 

қасиеттерді тәрбиелеуге әсері зор екенін көреміз.  
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ЖОЛ-КӨЛІК ҚЫЛМЫСЫН КРИМИНАЛИСТІК ТАЛДАУ 

 

Бекболатқызы К., Даулетов А., Демегенова А., Досанова А., Еркінов А., 

Жәдігерова Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қозғалыс қауіпсіздігіне және көлікті пайдалануға қарсы қылмыстарды 

тергеу әрдайым жол-көлік оқиғасы (ЖКО) механизмін талдау арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл осы қылмыстардың өзіндік ерекшелігімен түсіндіріледі, бұл 

олардың объективті жағы белгіленген ережелерді бұзу болып табылады, соның 

салдарынан апат, көбінесе әртүрлі ауырлықтағы дене жарақаттары немесе тіпті 

адамдардың өлімі. Дәлелдеудегі негізгі жағдай-белгілі бір субъектінің осы 

ережелерді бұзуы мен апаттың басталуы арасындағы себептік байланыс. 

Криминалистикада қылмыс механизмі және бірдей емес апаттар механизмі 

ұғымы қолданылады. Қылмыс механизмі дегеніміз-қылмыстық әрекеттің 

мазмұнын анықтайтын және "қылмыс субъектісі, оның іс-әрекеттері мен 

олардың салдары мен сыбайластарына қатынасы, қол сұғу нысаны, қылмыс 

әдісі, қылмыстық нәтиже, қылмыс жағдайы, басқа адамдардың мінез-құлқы мен 

әрекеттері және т. б." 

Криминалистік әдебиеттегі ЖКО механизмі қауіпті жағдай туындаған 

сәттен бастап және зиянды салдардың басталуы тоқтатылған сәтке дейін 

авариялық жағдайдың даму процесін ескере отырып, көлік құралын авариялық 

жағдай туындаған жерге жақындату процесі ретінде қарастырылады [1;112б.]. 

Біздің ойымызша, жол-көлік оқиғасы механизмінің мәнін және оның қозғалыс 

қауіпсіздігі мен көлікті пайдалануға қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесін 

құру үшін маңыздылығын түсіну үшін апаттың барлық элементтерін бөліп 

көрсететін тәсіл перспективалы болып табылады. Осыған сәйкес ЖКО 

механизмі-бұл "жүргізуші-көлік құралы-жол" жүйесінде іркіліс орын алған 

қатысушылардың жағдайы мен уақыты бойынша жол жағдайын дамытудың 

жүйелілігі – қоршаған орта" және нәтижесінде әлеуметтік қауіпті салдарлар 

пайда болды. Осылайша, апат механизмінде өзара әрекеттесетін бірнеше 

элементтер бөлінеді: 
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 жүргізуші келді (оның біліктілігі, жұмыс тәжірибесі, денсаулық 

жағдайы, рульде болу мерзімі және т. б.); 

 қажетті көлік құралы (оның техникалық жай-күйі); 

 жол (жол жамылғысының жағдайы, рельеф, жол белгілерінің болуы 

немесе болмауы және т. б.); 

 қоршаған орта (кедергілер, оның ішінде басқа көлік құралдары, жаяу 

жүргіншілер, ауа райы жағдайлары, шолу трассасының және т. б.). 

Осыған байланысты ЖКО механизмінің көрсетілген элементтерін бөлу 

қалалардың көшелеріндегі жол қозғалысы қауіпсіздігі шараларын әзірлеу 

мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерде, көшелердің геометриялық 

элементтерінің және әртүрлі жол-көлік жағдайларының қауіптілігін бағалау 

кезінде де пайдаланылатынына назар аудару қажет[2;152б.]. 

Апаттың мұндай құрылымының маңызы зор, өйткені ол қылмыстық-құқықтық 

Біліктіліктің нұсқаларын қолдана отырып, оның пайда болу себептерін 

анықтауға бағытталған: 

 ЖКО себептері көлік құралы жүргізушісінің жай-күйіне және оның 

заңсыз іс-әрекеттеріне байланысты; 

 ЖКО себептері көлік құралы жасалған, қайта жабдықталған немесе 

жөнделген автокәсіпорынның немесе кәсіпорынның белгілі бір 

лауазымды тұлғасы жауапты болатын көлік құралының техникалық 

жай-күйіне байланысты; 

 жол-көлік оқиғаларының себептері автомобиль жолдары мен жол 

құрылыстарын салуды, қайта жаңартуды, жөндеуді және күтіп 

ұстауды жүзеге асыратын кәсіпорынның лауазымды тұлғасы 

жауапты болатын жолдың қанағаттанарлықсыз жағдайымен 

байланысты; 

 жол-көлік оқиғасының себептері қоршаған ортамен байланысты – 

заңсыз жол жүрісіне басқа қатысушылардың (жаяу жүргіншілердің) 

мінез-құлқымен, немесе еңсерілмейтін табиғи құбылыстарға жол 

бермеуге тиіс. 

Жол-көлік оқиғасы механизмінің аталған төрт элементі (демек біліктілік 

нұсқасы) анықталатын жағдайлардың тізімін анықтауға бағытталған. 

Осылайша, олар жекелеген тергеу іс-әрекеттерін жүргізу кезінде (оқиға болған 

жерді қарау, жәбірленушілер мен куәлардан жауап алу, сараптама жүргізу және 

т.б.) тиісті міндеттерді айқындауды да анықтайды. 

Сот әдебиетінде апаттың механизмі оның уақытша дамуының призмасы 

арқылы да қарастырылады. Жол жағдайын дамытудың кезектілігін уақыт 

бойынша жол жағдайын бастапқы, қауіпті, авариялық, шарықтау шегі, соңғы 

кезеңдермен өзгерту түрінде қарастыру әдетке айналған [3;136б.]. 

Бастапқы фаза көлік құралдарының қозғалыс параметрлерімен сипатталады, 

атап айтқанда: олардың жылдамдығы мен жүріс бөлігіндегі орналасуы; көріну; 

көріну; траектория; ілеспе көлік құралдарының болуы; жолдың жай-күйі мен 

параметрлері; қозғалысты реттеу құралдары және т. б. 
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Қауіпті кезең қозғалыс үшін объективті қауіптің пайда болу сәтін қамтиды. Осы 

сәт белгілі бір кедергінің пайда болуымен сипатталады: жаяу жүргіншінің 

жүріс бөлігіне шығуы; алда келе жатқан көлік құралының тежелуі; көлік 

құралының көрші қатардан маневрі; басқару жүйесінің кенеттен істен шығуы 

немесе жол жабынының құлауы; бас жарықтандырудың істен шығуы; жүріс 

бөлігінің сынуы және т.б. осылайша ЖКО-ға әкеп соқтыруы мүмкін 

қозғалыстың жалғасуына қауіп туындайды. Мұндай жағдайларда қозғалысқа 

қатысушылар соқтығысуды, аударылуды және т. б. болдырмау үшін ықтимал 

шараларды қабылдауы тиіс. 

Төтенше кезең апаттың алдын алуға техникалық мүмкіндік болмаған 

және ол сөзсіз болған сәттен басталады. Авариялық жағдай жасау қозғалыс 

қатысушыларының жол қозғалысы ережелерін қауіпсіз технология ретінде 

бұзуы немесе бұзуы болып табылады. Көлік құралының техникалық жай-

күйіне, немесе жолдарды күтіп-ұстауға және оларды реттеу құралдарымен 

жайластыруға қойылатын талаптардың сақталмауына қойылатын талаптар 

белгіленеді. Әдетте, апаттың негізгі себебін дәл осы төтенше жағдайдың мән-

жайы құрайды. Төтенше жағдай алғашқы байланыс сәтімен аяқталады, мейлі ол 

жаяу жүргіншіге кедергі немесе көлік құралдарының соқтығысуы болсын. 

Шарықтау кезеңі қозғалысқа қайшы келетін қатысушылардың алғашқы 

байланысынан басталып, олардың айырмашылығына дейін жалғасады. Бұл 

жағдайда көлік құралдарының өзара зақымдануы, деформациялар мен 

бұзылулар пайда болады, жүргізушілер мен жолаушылар жарақат алады, жаяу 

жүргінші автомобильмен байланыста болған кезде әртүрлі ауырлықтағы 

жарақаттар пайда болады, яғни әлеуметтік қауіпті зардаптар пайда болады. 

Апаттың соңғы кезеңі көлік құралын кедергімен немесе соқтығысқан көлік 

құралдарымен ажыратудан басталады. Ол көлік құралдары толық тоқтағанға 

дейін жалғасады. Осы фазаның процесінде басқа соқтығысулар, соққылар және 

соққылар болуы мүмкін. Соңғы фаза зиянды салдардың басталуы тоқтаған 

сәтке дейін созылады [4;87-91б.]. 

Біздің ойымызша, апат механизміндегі уақыт кезеңдерін бөлу қылмыстық 

іс үшін маңызды барлық жағдайларды анықтау үшін қосымша, бірақ маңызды 

әдіснамалық рөл атқарады. Бұл рөл тергеу (таным процесі) әрдайым апаттың 

салдарын зерттеуден басталады – оның соңғы кезеңінде қалыптасатын оқиға 

орнының жағдайы. Тергеушінің міндеті-апаттың және кінәлілердің нақты 

себебін анықтау үшін нақты материал беретін апаттың әр фазасының мазмұнын 

кезең-кезеңімен анықтау. 

Апат механизмін талдау өте күрделі динамикалық жүйе ретінде бірқатар 

арнайы білімді қолдануды қажет ететінін атап өткен жөн. Тергеу практикасы 

мен сот-медициналық әдебиеттерді талдау көрсеткендей, осы санаттағы 

қылмыстық істердің негізгі элементі ситуациялық автотехникалық сараптама 

болып табылады. Қылмыстық-құқықтық маңызы бар барлық сұрақтарға жауап 

беру үшін оны өндіру оның механизмін құрайтын апаттың элементтері мен 

кезеңдеріне қатысты бірқатар жағдайларды анықтауды талап етеді. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК АҚПАРАТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ 

АЛДЫН АЛУ 

 

Жарылкасынова А., Заматдинова У., Куанышбаева А., Садуақас А., 

Сейтенова Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ақпараттық қауіпсіздік-ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөліктерінің бірі. 

Ұлттық қауіпсіздік - бұл ҚР азаматтарының конституциялық құқықтары мен 

бостандықтары, олардың өмір сүру сапасы мен деңгейі, егемендігі, тәуелсіздігі, 

мемлекеттік және аумақтық тұтастығы, Еліміздің тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуы қамтамасыз етілетін ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерден 

жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігі. Бұл ретте ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін - 

өзі басқару органдарының азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл 

жасай отырып, ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлерге қарсы іс-қимыл жасауға 

және ұлттық мүдделерді қанағаттандыруға бағытталған саяси, әскери, 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік-экономикалық, ақпараттық, құқықтық және 

өзге де шараларды іске асыруы болып табылады. 

Ұлттық қауіпсіздік елдің қорғанысын және Конституциясында, 

заңнамасында көзделген қауіпсіздіктің барлық түрлерін, ең алдымен 

мемлекеттік, қоғамдық, ақпараттық, экологиялық, экономикалық, көлік, 

энергетикалық қауіпсіздікті, жеке адамның қауіпсіздігін қамтиды. Қоғамның 

маңызды мүдделерінің бірі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

қатынастар жиынтығына кіретін Ақпарат және ақпараттық жүйелерді дамыту 

болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздік әмбебап ұғым ретінде деректер 

қабылдай алатын нысанға (электрондық немесе, мысалы, физикалық) 

қарамастан қолданылады. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі міндеті – 

құпиялықты, деректердің тұтастығы мен қол жетімділігін теңгерімді қорғау, 

рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау және т.б. Ақпараттық қауіпсіздік ақпаратты 
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қорғау қызметіне негізделген: оның құпиялылығын, қол жетімділігі мен 

тұтастығын, тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету, оның заңсыз ашылуына, 

бұрмалануына, өзгеруіне, зерттелуіне, жазылуына немесе жойылуына жол 

бермеу[1;132б.]. 

Жеке тұлғаның, мемлекеттің, жалпы қоғамның ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бүгінде ерекше өткір болып отыр, өйткені бағдарламалық 

жасақтама мен компьютерлік техниканың қарқынды эволюциясы әлеуметтік 

қатынастар жүйесіне еніп, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің мүдделеріне 

зиян келтірудің тікелей немесе жанама мүмкіндігін тудыратын қауіп-

қатерлердің, басқа жағдайлар мен факторлардың пайда болуын анықтайды. 

Ақпараттық технологияларды жаппай енгізу жағдайындағы проблемалардың 

бірі деректер базасын құру (оның ішінде дербес сипаттағы) және оларға кеңінен 

қол жеткізу болып табылады, бұл жеке өмір саласына басып кіру және оған қол 

сұғылмаушылық құқығын бұзу, тыныс-тіршіліктің алуан түрлі салаларында 

залал келтіру тәуекелін күшейтеді[2;168б.]. 

Компьютерлік ақпараттың ерекшелігі оның тасымалдаушыдан бөлінбеуі 

болып табылады. Шындығында, компьютерлік ақпараттың бір ерекшелігі-

тасымалдаушымен байланыс. Заңнаманы талдауға сүйене отырып, электронды 

ақпарат тасымалдаушысы дегеніміз – электронды компьютерлерді қолдана 

отырып, адамның қабылдауына жарамды символдар, суреттер, сигналдар, 

процестер түрінде ұзақ мерзімді сақтау қасиеті бар ақпарат тасымалдаушысы 

деп қорытынды жасауға болады. 

Виртуалдылық-бұл компьютерлік ақпараттың тағы бір қасиеті. 

Виртуалдылық дегеніміз, мұндай ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін 

және осындай ақпаратпен (көшіру, өзгерту, тарату) әртүрлі операцияларды 

жасауға мүмкіндік беретін арнайы құрылғылардың арқасында ғана қабылдау 

үшін қол жетімді болады. Виртуалды әлем жоқ, мүмкін емес, елестетілген. 

Жұмыс, ойын-сауық, ақша, жеке мәліметтер, әлеуметтік байланыстар және тағы 

басқалар серверлерде кодталған түрде сақталады. Ақпаратты кодтау негізінен 

"0" және "1"екілік код түрінде болады. 

Сонымен, біз трансшекаралық компьютерлік ақпараттың тағы бір 

маңызды белгісі ретінде көрсетеміз, бұл компьютерлік ақпарат бір құрылғыдан 

екінші құрылғыға, бір пайдаланушыдан екіншісіне көп күш жұмсамай ауыса 

алатындығын көрсетеді. Компьютерлік ақпарат бірнеше секунд ішінде 

жіберілген деректердің көлеміне байланысты жер шарының әртүрлі 

нүктелеріне жеткізілуі мүмкін. Т.Ф.Ефремованың түсіндірме сөздігінде 

"Интернет" дербес компьютерлерді пайдаланушыларға кез-келген қашықтықта, 

жер шарының кез-келген нүктесінде бола отырып, бір-бірімен байланыс 

орнатуға, мәтіндік және графикалық ақпаратты қабылдауға және жіберуге 

мүмкіндік беретін Дүниежүзілік электрондық байланыс желісі ретінде 

анықталды. Жеке компьютерлерден басқа, "Интернет" желісіне қол жетімді 

көптеген күрделі технологиялық құрылғылар бар, мысалы, смартфон, планшет 

немесе теледидар[3;31б.]. 
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Компьютерлік қауіпсіздік (киберқауіпсіздік) деп электрондық есептеу 

құрылғыларының (компьютерлердің, смартфондардың, серверлердің, өзге де 

цифрлық құрылғылардың және оқшауланған индустрияға дейінгі басқару 

жүйелері мен суперкомпьютерлерден бастап кез келген күрделіліктегі және 

мақсаттағы жабдықтардың), компьютерлік жүйелер мен желілердің (жеке және 

жария желілердің, оның ішінде "Интернет" желілер) қорғалу жай-күйі 

рұқсатсыз кіру, енгізу, көшіру, өзгерту, жою, жою, бұрмалау, блоктау және т.б. 

деректер түсініледі. 

Компьютерлік қауіпсіздіктің қолсұғушылық объектісі ретіндегі 

қатынастарына оның көрінуінің нақты нысандарына қарамастан (материалдық 

немесе материалдық емес) залал келтіріледі. Осы ойларға сәйкес, компьютерлік 

ақпарат саласындағы қылмыстар туралы қылмыстық кодекстің баптары 

бойынша меншікке қарсы ақпараттық қылмыстар жасау кезінде заңсыз зиян 

келтіру (пайда алу) қажет пе, жоқ па, не жасалған іс ақпараттық - 

телекоммуникациялық желілер мен компьютерлік ақпарат саласындағы 

мүліктік қылмыстардың құрамдарымен қамтыла ма деген сұрақ туындайды. 

Меніңше, көп нәрсе заңнамалық құрылымдардың ерекшеліктеріне, сондай-ақ 

істің нақты жағдайларына байланысты. 

Компьютерлік ақпарат саласындағы алаяқтық объектісін құқықтық және 

техникалық зерттеуде біз сандық технологиялардың қазіргі даму жағдайында 

өте осал болып табылатын қоғамдық қатынастардың кең спектрін қамтитынын 

тағы бір рет атап өтеміз[4;384б.]. 

Заңның мәтініне сәйкес, компьютерлік ақпарат саласындағы алаяқтықтың мәні-

біреудің мүлкі мен оған құқығы. Ретінде көрініп, мәні осы түрінің алаяқтық 

двулик. 

"Компьютерлік" алаяқтық субъектісінің сипаттамасы қылмыстық-

құқықтық және криминологиялық аспектілерді қоса алғанда, теориялық және 

қолданбалы зерттеудің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. 

Сонымен қылмыс жасаған барлық жеке тұлғалар үшін "ортақ" белгілер 

(жынысы, жасы, білім деңгейі және т. б.) жоғары технологиялар саласындағы 

арнайы таным, дағды деңгейіне басымдық беріледі, оларсыз ерекше белгілерді 

жасау мүмкін емес "компьютерлік" мүліктік қылмыстар[5;152-153б.]. 

Оларды талдау компьютерлік ақпарат саласындағы алаяқтық үшін 

жауапқа тартылған адамға қажет бірқатар белгілерді анықтауға мүмкіндік 

береді. 1. Жеке тұлға. Қылмыстық-құқықтық мағынада қылмыстарды адам 

жасайды, заңды тұлғалар қолданыстағы қылмыстық заңнамасына сәйкес 

жауапқа тартылмайды. Сонымен қатар, жеке тұлғаның қылмыстың міндетті 

белгісі ретіндегі категориясын қылмыскердің жеке басының категориясымен 

анықтауға болмайды, өйткені соңғысы криминологияны зерттеу объектісі 

ретінде әрекет етеді. 2. Ақыл-есінің дұрыстығы. Оның анықтамасы қазіргі 

қылмыстық заңда тікелей көрсетілмеген. Қылмыстық кодексті жүйелі түрде 

түсіндіру нәтижесінде ақыл-ой дегеніміз-адамның өз әрекеттерінің 

(әрекетсіздігінің) нақты сипаты мен әлеуметтік қауіптілігін түсіну және, 

тиісінше, қылмыс жасау процесінде оларды басқару қабілеті деп айтуға болады. 
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Прокуратура маңызды орган, оның мақсаты адамның құқықтары мен 

бостандықтарын, заңның үстемдігін жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы біздің мемлекетіміздің 

аумағында заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады, сот 

талқылауында мүдделерді білдіреді және қылмыстық қудалауды іске асыра 

алады. 

Прокуратура сот билігінен айырмашылығы, сот төрелігін жүзеге асырмай 

бақылау және қадағалау функцияларын орындайды, ол заңдылықты қамтамасыз 

ету тұрғысынан белсенді қатысады[1;298б.]. 

Сондай-ақ, прокуратура бірыңғай орталықтандырылған орган болып 

табылады, онда төмен тұрған прокурорлар Бас прокуратура басқаратын Жоғары 

тұрған прокурорларға қатаң бағынады. Жоғары тұрған прокурорлар (облыстық) 

шығаратын шешімдер мен нұсқаулықтардың төмен тұрған бағынысты 

прокурорлар (аудандық) үшін орындау үшін міндетті күші болады. 

Прокуратура өз қызметін "ҚР Прокуратурасы туралы" заң негізінде және 

Қазақстан Республикасының барлық заңдары мен Конституциясын орындау 

үшін жүзеге асырады[2;]. 

Прокурорлардың қызметіне араласуға ешқандай жағдайда жол 

берілмейді, прокурорға әсер етудің немесе олардың жұмысына араласуға 

тырысудың кез-келген нысаны заңмен қудаланады. Араласу әрекеттерін 

олардың қызметі туралы ережелерде көзделмеген ақпарат немесе есептер беру 

немесе белгілі бір адамдар немесе органдар үшін белгілі бір шешім қабылдау, 
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сондай-ақ мемлекет мүдделеріне қайшы әрекет немесе әрекетсіздік жасау 

туралы талаптар деп санауға болады. 

Сонымен бірге прокуратура органдары билік өкілеттіктеріне ие, 

прокурорлардың шешімдері мен нұсқаулары орындау үшін міндетті болып 

табылады, прокуратура органдарының талап етуі бойынша органдар мен 

лауазымды адамдар кез келген материалдар мен құжаттарды ұсынуға міндетті.  

Прокурорлар өздерінің негізгі міндеттері мен функцияларын орындау 

мақсатында барлық мекемелер мен ұйымдардың аумағына және үй-жайларына 

тексеру үшін құжаттар мен материалдарға қол жеткізуге құқылы. 

Прокурорлық тексерулердің негізгі мақсаты мемлекет аумағындағы 

барлық лауазымды адамдардың, ұйымдардың, мекемелердің, мемлекеттік 

органдар мен мемлекеттік қызметшілердің заңдылықты сақтауын қадағалау 

болып табылады. Бұл қадағалау тексерулерден бастап құжаттамаға талдау 

жүргізуге дейінгі әртүрлі нысандарда жүргізіледі. 

Бұдан басқа, прокурорлар билік басындағылар ретінде өз қызметінде осы 

адамдардың ауруы, олардың мүгедектігі салдарынан қорғауға мұқтаж 

адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттің, 

тұтас алғанда қоғамның мүдделерін заңдылықты бұзудан қорғау үшін шаралар 

қолдануға міндетті[3;400б.]. 

Прокуратура тарапынан құқықтарды қорғау тәсілдері олар қабылдайтын 

құқықтық актілер болуы мүмкін. Мұндай актілерге прокурорлық ден қою 

актілері, прокурорлық қадағалау актілері және прокуратура органдарының 

қызметін ұйымдастыратын актілер жатады. 

Әрине, прокурорлар барлық актілерді бұзушылықтың сипаты мен 

дәрежесіне қарай қабылдайды, сондай-ақ жауап беру актілерін шығару кезінде 

заңдардың талаптарын қатаң сақтауы керек. 

Прокуратура қызметі бірнеше бағытқа бөлінеді - мемлекеттік органдар, 

олардың лауазымды тұлғалары қызметінің заңдылығының сақталуын 

қадағалау; - заңды күшіне енген сот актілерін қабылдау кезінде Заңның, Адам 

құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау; - әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің заңдылығын қадағалау;-

қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу кезінде адам құқықтары мен 

бостандықтарының сақталуын қадағалау; жедел-іздестіру іс - шараларын 

жүргізу кезінде; - Мемлекеттік қызметтің басқа да салаларында 

қадағалау[4;126б.]. 

Мемлекеттік органдардың қызметін қадағалау осы құрылымдардың 

жұмысына жетекшілік етуден және оларды алмастырудан емес, мемлекеттік 

органдар тарапынан заңдардың бұзылуы, шешімдер қабылданбауынан және 

адам құқықтары мен бостандықтарын бұзатын әрі сол арқылы заңдармен 

қорғалатын мүдделерге зиян келтіруі мүмкін әрекеттер жасалмауынан тұрады. 

Прокурорлар тарапынан қадағалау тексерулер, мемлекеттік органдардың 

қызметін талдау түрінде жүзеге асырылады. 

Сот актілеріне прокурорлық қадағалау жүргізу кезінде прокуратураның 

негізгі мақсаты сот шешімдерінің заңдылығын анықтау, оларды шығару кезінде 
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адамның құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету, 

сондай-ақ іс жүргізу қызметін реттейтін заңнамалық актілер нормаларының 

сақталуын тексеру болып табылады. Ешбір жағдайда сот актілерінің 

заңдылығын прокурорлық қадағалауды судьяларды немесе олардың қызметін 

қадағалаумен теңестіруге болмайды. 

Прокурор негізді наразылық немесе өтінішхаттар енгізу арқылы сот 

актісімен өзінің келіспеушілігін білдіре алады. Прокуратураның осы бағыттағы 

шынайы мақсаты-заңсыздыққа қарсы іс-қимыл жасау және оның жолын кесу 

мақсатында әділ және объективті сот талқылауына көмек көрсету, жәрдемдесу.  

 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің орындалуын 

қадағалауды жүзеге асыру кезінде жеке және заңды тұлғаларға қатысты 

әкімшілік жазаларды қолданудың заңдылығын тексеру, сондай – ақ жазалардың 

қолданылуына шағым жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету, бұлар заңсыз 

қолданылған жағдайда-залалды өтеуді қамтамасыз ету, жоғалған құқықтарды 

қайтару көзделеді. Бірақ сонымен бірге прокурорлардың өздері мұндай іс 

жүргізуді ашып, сотқа осындай өтініштермен жүгіне алады.  

Әрине, прокурорлардың қызметі әкімшілік іс жүргізу саласындағы жоғарыда 

көрсетілген өкілеттіктермен шектелмейді. 

Прокурорлық қызметтегі өте маңызды бағыт сотқа дейінгі тергеу, анықтау және 

жедел-іздестіру шараларының заңдылығын қадағалауға беріледі. 

 Прокуратура өз қызметінің осы бағытын жүзеге асыру кезінде тергеушілерді 

немесе анықтаушыларды алмастыруды мақсат етпейді. Прокурорлардың негізгі 

міндеті-тергеу әрекеттерін, қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді 

жүргізу кезінде, сондай-ақ тергеумен бірге жүретін адамның құқықтары мен 

бостандықтарын шектеу кезінде заңдылықтың сақталуын қатаң 

бақылау[5;356б.]. 

Бірақ прокурордың нұсқаулары тергеушілер мен анықтаушылардың 

орындауы мен орындауы үшін міндетті екенін атап өткен жөн, сонымен қатар 

тергеушілер мен анықтаушылардың көптеген іс жүргізу әрекеттері мен 

қорытынды шешімдері прокурорлармен келісілуі керек. 

Тергеу органдарын қадағалау кезіндегі прокурор қызметінің негізгі 

қағидаты азаматтардың Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, кез 

келген бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу, құқықтарды қалпына 

келтіру және басқалар болып табылады.  

Сотқа дейінгі тергеу жүргізу кезінде прокурор адамның құқықтары мен 

бостандықтарын сақтаудың кепілі болады, оған мұқтаж адамдардың 

құқықтарын қорғауды бақылайды. Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

барысында тергеу әрекеттеріне қатыса алады, қылмыстық қудалауды өз 

бетінше жүзеге асыра алады, өз құқықтарын қорғай алмайтын адамдардың 

мүдделерін білдіре алады. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ 

АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Әбіш А., Алпысбай Н., Әбдіқанов О. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар материалдық және басқа 

да құндылықтарды, халыққа көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға және 

тұтынуға байланысты туындайтын, қоғамдық қатынасқа зардабын тигізетін, 

қылмыстық заңда көзделген қоғамға қауіпті іс-әрекет. Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті қарастыратын нормалар 

қоғамдық қатынасты қорғауға, ел экономикасының еркін де бір қалыпты 

дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. ҚҚ-тің қарастырылып отырған 

тарауының маңыздылығы осында. 

Экономикалық қызмет саласындағы кәсіпорындарда сол қызмет 

процесінде қалыптасқан бірыңғай тектік қоғамдық қатынас болады. [1] 

Осы тарауға жататын бірқатар қылмыстардың міндетті түрдегі нышаны ондағы 

қылмыс заты болып табылады. Мысалы, тауарлық белгі (ҚҚ-тің 199-бабы), 

коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтер (200-бап), бағалы 

қағаздар (202,205-баптар), жалған ақша (206-бап), төлем карточкаларымен өзге 

төлем және есеп айырысу құжаттары (207-бап), акциздік алым маркалары (208-

бап). 

Қарастырылатын қылмыстардың көбісінің объективтік жағы қылмыстың 

жасалуымен сипатталады. Кейбіреулері әрекетсіздік арқылы да жасалынады. 

Мысалы, несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару (ҚҚ-тің 195-бабы), шетел 

валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (213-бап), кеден төлемдері мен 

алымдарын төлеуден жалтару (214-бап), бухгалтерлік есеп ережелерін бұзу 

(218-бап), салықтарды төлеуден жалтару (221, 222-баптар). 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың барлығы, субъективтік 

жағынан, өздерінің әдейі қасақана жасалғандығымен сипатталады. Олардың 

кейбіреулерінің субъективтік жағының міндетті түрдегі нышаны, оларда себеп 

пен мақсаттың болуы (ҚҚ-тің 192, 193, 198, 204-баптары). 

https://online.zakon.kz/document/
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Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың субъектісі қылмыс жасаған 

кезде 16 жасқа толған, есі дұрыс адам бола алады. Ал, мұндай қылмыстардың 

кейбіреулерінің субъектісі тек лауазымды адамдар (ҚҚ-тің 189, 225-баптары), 

банк қызметкерлері ғана (189, 225-баптар) болады. 

Тікелей субъектісі бойынша экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды 

шартты түрде мынандай түрлерге бөлуге болады: 

1) кәсіпкерлік саладағы және экономикалық қызметтің басқа да саласындағы 

қылмыстар: заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚҚ-тің 189 бабы), 

заңсыз кәсіпкерлік (190-бап), заңсыз банктік қызмет (191-бап), жалған 

кәсіпкерлік (192-бап), заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге 

мүлікті заңдастыру (193-бап), монополистік іс-әрекеттер және бәсекені шектеу 

(196-бап), көрінеу жалған жарнама беру (198-бап), тауарлық 

белгіні заңсыз пайдалану (199-бап), коммерциялық немесе банктік құпияны 

құрайтын мәліметтерді заңсыз алу мен жария ету (200-бап), кәсіптік спорт 

жарыстарының және ойын сауықтық коммерциялық конкурстардың 

қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып лау (201-бап), банкроттық 

жағдайындағы заңсыз іс-әрекеттер (215-бап), әдейі банкроттық (217-бап), 

бухгалтерлік есеп ережелерін бұзу (218-бап), табиғат пайдалану жөніндегі 

заңсыз мәмілелерді тіркеу (225-бап), мәміле жасауға немесе оны жасаудан бас 

тартуға мәжбүр ету (ҚК-тің 226 бабы); 

2) ақша-несие саласындағы қылмыстар: несиені заңсыз алу және мақсатсыз 

пайдалану (ҚК-тің 194 бабы), несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару (195-

бап), бағалы қағаздарды шығару (эмиссия) тәртібін бұзу (202-бап), бағалы 

қағаздарды ұстаушылар тізіміне көрінеу жалған мәліметтер енгізу (203-бап), 

бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар туралы көрінеу жалған 

мәліметтер беру (204-бап), бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін 

бұзу (205-бап), жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу 

құжаттарын жасау немесе сату (ҚК-тің 207 бабы); [2] 

3) қаржылық қызмет саласындағы қылмыстар: акциздік алғы маркаларын 

қолдан жасау және пайдалану (ҚК-тің 208 бабы), экономикалық контрабанда 

(209-бап), шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (213-бап), 

кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтару (214-бап), банк 

операциялары туралы көрінеу жалған мәліметтер беру (219-бап), банктің ақша 

қаражатын заңсыз пайдалану (220-бап), азаматтың салық төлеуден жалтаруы 

(221-бап), ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару (ҚК-тің 222 бабы); 

4) сауда және халыққа кызмет көрсету саласындағы қылмыстар: көпшілік 

сауда-саттықтар мен аукциондарды еткізудің белгіленген тәртібін әдейі бұзу 

(ҚК-тін 197 бабы), тұтынушыларды алдау (223-бап), заңсыз сыйақы алу (ҚК-тін 

224 бабы); 

5) экономикалық қызмет саласындағы баска да қылмыстар: компьютерлік 

ақпаратқа заңсыз кіру. ЭЕМ үшін зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану 

және тарату (ҚК-тің 227 бабы). [2] 

 Бас прокуратураның мәліметтері бойынша, ондай түрлерге таныстар немесе 

туыстардың өтініштері бойынша рәсімделетін, азаматтардың жалған құжаттары 

https://stud.baribar.kz22437/khalyqaralyq-sauda-turaly-referat/
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пайдаланылған немесе сеніміне ие болу арқылы несие алуға байланысты 

алаяқтық; интернет-алаяқтық, оның ішінде қосалқы құралдар, ұялы телефондар 

және басқа да тауарлардың интернет саудасы; жалған компаниялардың түрлі 

акцияларын өткізу туралы СМС-хабарлама жіберу арқылы болатын алаяқтық 

және басқалар жатады. Қорытындысы бойынша кәсіпкерлер құқықтарын 

қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірленіп, олар 

тиісті мемлекеттік органдарға жіберілетін болады. [3] 

«Экономикалық қылмыстарға жататындардың ішінен қылмыстың 3 құрамы 

ішінара әкімшілік заңнама саласына ауыстырылу арқылы және әкімшілік 

ықпалды арттыру арқылы криминалсыздандырылады. Мәселен, заңсыз алынған 

қаражаттарды заңдастыруға қатысты экономикалық қылмысты алып қарайық. 

Бүгінгі күні қылмыстық жауапкершілікте «заңсыз жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру» нормасымен қылмысқа тартылып жатады. Алайда, біздің 

пікірімізше, «заңсыз жолмен» дегеннің өзі кең ұғымды қамтып отыр. Осыған 

орай, біз заңсыз алынған қаражаттарды заңдастыруға қатысты қылмыстарды 

әкімшілік құқық бұзушылыққа ауыстыруды қарастырамыз. Қылмыстық-

құқықтық әсерін жеңілдету жолымен 24 қылмыс құрамын аса ауыр қылмыс 

санатынан орташа ауыр қылмысқа ауыстырылады. Атап айтқанда, орташа ауыр 

қылмыс түрлерінен 21 құрам шағын ауыр қылмыстар түріне ауыстырылады. 

«Жалпы, экономикалық қылмыстар деңгейін ірі залал келтірулер бойынша 

өтемдер мөлшерін бірнеше дүркін арттыру арқылы да төмендетуге болады. 

Сонымен бірге, барлық кішігірім және орташа ауыр экономикалық қылмыстар 

санкцияларынан бас бостандығынан айыру нормасы алып тасталынады. Бұл 

Қылмыстық кодекстің 7-ші бөлімінде бас бостандығынан айыру қарастырылған 

санкциялардың 85 пайызы немесе 42 қылмыс құрамын құрайды». [4] 

Экономикалық қылмыстың жай-күйін және динамикасын, қылмыскерлердің 

жеке басын, себептік кешенін талдау өздігінен аяқталмайды, бірақ 

экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың мақсатты алдын-алу үшін 

қажетті шарт болып табылады. Мұндай ескерту қылмыстардың пайда болуы 

мен көбеюіне себеп болатын теріс факторларға әсер етуден, олардың 

жасалуына ықпал етуден, осы факторлардың әсерін бейтараптандырудан 

немесе жоюдан тұрады. 

Экономиканың барлық салаларын қамтыған экономикалық қылмыстардың 

қоғамдық қауіптілігін ескере отырып, олардың алдын-алу, экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстық жағдайды бейтараптандыру қылмыспен күрес 

саласындағы мемлекеттік саясаттың стратегиялық, басым бағытына 

айналды.[5] 

Экономикалық қылмыстың алдын алу - бұл экономикалық, қаржылық, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық, құқықтық, техникалық, мәдени, білім 

беру және басқа шараларды қолдануды қамтитын күрделі, көп қырлы процесс. 

Сонымен бірге, ескерту экономикалық қылмыстың себептері мен оны 

тудыратын жағдайларға жан-жақты әсер еткенде ғана сәтті бола алады. 
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ӨКІЛДІК ИНСТИТУТЫН ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Н. Ж.Князов., Н.Н.Атыбар., А. М.Қалбеков., А.Базаргаликызы., Ғ. 

С.Жұбанышбай. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Өкілдік дегеніміз басқа адамның, яғни өкілдік берушінің атынан, бір 

адамның, яғни өкілдің сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне не әкімшілік құжатқа 

негізделген өкілеттігі күшімен жасаған мәмілесі өкілдік берушінің азаматтық 

құқықтары мен міндеттерін тікелей туғызуды, өзгертуді және тоқтатуды 

айтамыз. Азаматтық құқықтың субъектілері мәмілені жасауға және орындауға 

өздері тікелей қатыса алмаған жағдайда, өкілдік институттарына жүгінуі 

мүмкін. Өкілеттік түрінде басқа тұлға атынан және қызығушылығымен өзінің 

құқық шегінде әрекеттің бір тұлғамен, өкілімен жасалуын түсіндіреді. 

Өкілдік - басқа адамның (өкілдік берушінің) атымен бір адамның (өкілдің) 

сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне не әкімшілік ңүжатңа негізделген өкілеттігі 

күшімен жасаған мәмілесі өкілдік берушінің азаматтық құқықтары мен 

міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді жөне тоқтатады[1,c. 87].  

Сотта өкілдік ету дегеніміз - басқа тұлғаның мүддесіне жөне оның атынан бір 

түлғамен процессуалдық іс-әрекеттер жасау. 

Сотта өкілдік ету - басқа тұлғаның мүддесіне және оның атынан (өкілдік 

берушінің) өзіне берілген өкілеттігі шегінде процессуалдың әрекеттер 

жасайтын бір тұлға (сотта өкіл етуші), оның себебі өкілдік берушінің сәйкесті 

құқықтар мен міндеттері туындайды. 

Сотта өкіл етуші - өкілдік берушінің мүддесіне және оның атынан өзіне 

берілген өкілеттігі шегінде процессуалдық әрекеттер жасайтын әрекет 

қабілеттігі бар түлға. Сенімхатқа, заңдарға, сот шешімдеріне не әкімшілік 

актісіне негізделген істі сотта жүргізуге тиісінше рәсімделген өкілеттігі бар 

әрекетке қабілетті кез келген адам сотта өкіл бола алады. 

https://stud.baribar.kz/25935/ekonomikalyq-qyzmet-salasyndaghy-qylmystardynh-tusinigi-2/
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https://www.inform.kz/kz/ekonomikalyk-kylmystar-boyynsha-kishigirim-zhane-ortasha-auyr-kylmystardyn-barlygynan-bas-bostandygynan-ayyru-sankciyalaryn-alyp-tastau-kozdeledi_a2308928
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Сотта өкілдік ету процессуалдық заңмен барлың азаматтық істер бойынша 

соттарда және азаматтық процестің барлық сатыларында болады. 

Сотта өкілдік туындау негіздеріне байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: 

- шартты; 

- заңды; 

- жарғысы бойынша; 

- қоғамдық; 

- ресми. 

Шартты, өкілдік ету - еңбек шартына немесе тапсырма шартына негізделген 

өкілдік ету. Мұнда өкілдік беруші (тарап, үшінші түлға) басқа түлғаға (өкіл 

етушіге) сотта оның ісін жүргізуін тапсырады. Өкіл етуші ретінде іске 

қатысушылардың өтінуімен сот рүқсат еткен басқа да адамдар тапсырма 

бойынша сотта өкіл бола алады (ҚР АІЖК-і 59-бабының 7-тармағы) [2]. 

Заңды өкілдік ету -заңның тікелей көрсетілуіне негізделген өкілдік ету. ҚР 

АІЖК-нің 63-бабы бойынша сотта заңды өкілдік ету: 

-  әрекетке ңабілетсіз (14 жасқа дейінгі, есі дүрыс емес), өрекет ңабілетіне 

толың ие емес (14-18 жаста) немесе әрекетке қабілеті шектеулі 

(маскүнемдіктен, нашақорлықтан) азаматтардың жеке және мүліктік құқықтары 

мен мүдделерін қорғау үшін ата-аналармен, асырап алушылармен, 

қамқоршылар немесе қорғаншылармен; 

-  хабар-ошарсыз кеткен деп белгіленген төртіппен танылған азамат ңатысуға 

тиісті іс бойынша - мүлкіне қамқорлықты жүзеге асыратын адаммен; 

- кайтыс болған немесе қайтыс болды деп белгіленген тәртіппен жарияланған 

адамның мүрагері қатысуға тиісті іс бойынша, егер мұраны әлі ешкім 

ңабылдамаса -мүралық мүлікті ңорғау мен басңару үшін тағайындалған 

сақтаушы немесе қамқоршымен жүзеге асырылады. 

Сонымен заңды өкілдік ету туындау негізі үшін әр түрлі заңды фактілер қажет - 

туыстық, асырап алушылық, қорғаншы немесе қамқоршы тағайындауы. 

Ресми өкілдік ету - тапсырма бойынша өкілдік ету, өз сипаты бойынша заңды 

өкілдік етуге жақын. 

Ұйымдардың ісін сотта оларға заңмен, өзге нормативтік-құқықтық актілермен 

немесе құрылтай құжаттарымен берілген өкілеттіктердің шегінде іс-өрекет 

жасайтын олардың органдары және тиісті өкілеттіктер берілген олардың 

өкілдері жүргізеді. Заңды тұлғалардың басшылары сотқа олардың қызметтік 

жағдайын немесе өкілеттіктерін куәландыратын қүжаттар береді. 

Заңды түлғаның органы тиісті өкілеттік берілген басқа өкілдермен бірге іске 

қатыса алады. 

Сотта өкілдік ету түрлері 

Шартты     

Ресми 

Заңды                        

Қоғамдық 

Құрылтай құжаттары бойынша 
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Заңды және қоғамдық өкілдердің, заңды тұлғалардың органдары мен 

өкілдерінің өкілеттіктері сәйкесті заңдардан, құрылтай құжаттарынан немесе 

ережелерден туындайды. 

Сотта екілдің өкілдік ету құқығын куәландыратын құжаттар: 

- заңды түлғалардың басшылары сотқа олардың қызметтік жағдайын немесе 

өкілеттіктерін куәландыратын куәліктер; 

- заңды түлғаның өкілдерінің куәліктері (тапсырмалары); 

-   АХАЖ органдарының куәліктері немесе қамқоршылық жөне қорғаншылық 

органдарының куәліктері; 

Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу. 

Өкілдің өкілеттіктері заңға сөйкес берілген және ресімделген сенімхатта 

көрсетілуге тиіс. Кәсіптік одақтар мен басқа ұйымдардың уәкілеттік берілген 

адамдары сотңа осы іс бойынша өкілдікті жүзеге асыруға арналған тапсырманы 

куәландыратын құжаттарды беруі тиіс (ҚР АІЖК 59-бабының 3), 4) және 5) 

тармақшылары).  

Сотта өкілдер бола алмайтын түлғалар (ҚР АІЖК-нің 60-бабы): 

- судьялар, тергеушілер, прокурорлар мен өкілді ор-гандардың депутаттары, 

олардың процеске тиісті ұйым-дардың уәкілеттік берілген адамдары немесе 

заңды 

- адвокатура туралы заңдармен белгіленген ережелерді бүза отырып, заң 

көмегін көрсету туралы тапсырма алған адвокаттар; 

- Адам, егер мүдделері өзі өкіл болып отырған адамның мүдделеріне ңайшы 

келетін адамдарға осы іс бойынша заң көмегін көрсетсе немесе бүрын 

көрсеткен болса немесе судья, прокурор, сарапшы, маман, аудармашы, куә 

немесе айғақшы ретінде қатысса, сондай-ақ егер ол істі қарауға қатысушы 

лауазымды адаммен туыстық қатынастарда болса. 
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Міндеттемені қамтамасыз ету – азаматтық құқықтың дәстүрлі институты. 

Міндеттемені қамтамасыз етудің мына түрлері: кепілақы, тұрақсыздық айыбы, 

кепіл болу мен кепіл, сонау Рим құқығына да таныс болған. аталған 

міндеттемелерді қолдану былай түсіндірілген, яғни несие беруші 

міндеттемелердің нақты орындалатындығына сенімді болады, міндеттемеге тән 

қасиет несие беруші қарыз алушының (борышкердің) бойында өз міндеттерін 

уақтылы орындау қажеттігі туралы қорқыныш ұялатады, себебі егер қарыз 

алушы міндеттемені бұзған болса, барлық шығынды өзі өтеуге тиіс болады [1,c. 

86]. 

Революцияға дейінгі Ресей заңнамалары мен азаматтық құқықтық 

доктринасында да міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің ұқсас әдістері 

қолданылған. Анненков былай деп жазған: «Қамтамасыз етудің мағынасы 

ретінде, міндеттемені күшейтетін әдістер мен тәсілдерді түсінуіміз қажет».1913 

жылы Мемлекеттік думаның қарауына берілген, Ресей империясының 

Азаматтық құқық жобасында – «тұрақсыздық айыбы» - келісуші екі жақтың 

бірі тиісті міндеттемені орындамаған жағдайда екіншісіне төлеуге міндетті 

ақша сомасы деп қарастырылған [2,c.106]. 

Рим құқығында кепілдің дамуының бірінші кезеңдерінде несие берушінің 

мүдделері басты орын алған болатын. Қарыз алушының мүлкі (мысалы, кепілге 

қойылған жер) манципация бойынша кепілдік несие берушінің меншігіне 

ауысып отырған. Бір мезгілде қатысушы тараптар арасында келісім жасалған, 

бұл келісімге сәйкес несие беруші, егер несие алушы қарызын уақтылы 

қайтарған болса, оның кепілге қойған кепілін қайтару міндетін жүктеген. 

Осыған орай қарыз алушы несие берушіге қарағанда қарыз (борыш) 

міндеттемесін басым орындаған, яғни бұл несие берушіге борышкердің (қарыз 

алушының) өз мүлкін беруінен көрінеді. Мұндай қатынастар тек сенім түрі – 

фидуций деген атқа ие болды. Кепілдің фидуциарлық келісім шарт түрлері 

қазіргі кезде де сақталып келеді. Мысалы, Англо – американдық құқықта 

[3,c.77]. 

Фидуция түріндегі кепіл рим құқығының классикалық дәуірінде де өз 

қызметін жалғастырды, бірақ кепілдің өзге формалары да өз дамуын тапты: 

пигнус (pignus) және ипотека (hypotheca). Пигнус түріндегі кепіл кезінде, 

фидуция кезінде де қарыз алушы міндеттемені қамтамасыз ету мақсатында 

несие берушіге өз мүлкін беріп отырған, бірақ мүлкіті несие берушінің жеке 

меншігіне емес, тек оның өкілеттігіне ғана берген. Ал қарыз алушы болса 

кепілдік несие берушінің келісімімен мүлкіті пайдалану құқығымен сақтап 

қалып отырған, мысалы, жалға алушы ретінде (мүлікті)[3,c. 70]. 

Рим құқығында кепіл болушылық (adpromisso) стипуляция формасында 

болатын, ол вербальдық келісім шарттардың маңызды түрі болды. Классикалық 

Рим құқығында вербальдық контракт ретінде стипуляцияның кейбір белгілері 
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сақталған: келісім шартқа отырушы жақтардың бір орында (жерде) болулары, 

несие берушінің ауызша сұрағы және қарыз алушының ауызша жауабы т.б. 

Континенталдық Европа мемлекеттерінің барлық азаматтық құқықтарында 

кепіл болушылық келісім шартына қатысты арнайы нормаларға ие. Мысалы, 

Француз  азаматтық кодексінде 2011-2043 баптар; Германия азаматтық 

кодексінде 765-778 параграфтар. Англо-американдық құқықта кепіл 

болушылық туралы нормалар сот тәжірибесімен өндірілген [4, c.24]. 

Сонымен міндеттемені қамтамасыз ету – азаматтық құқықтың дәстүрлі 

институты. Кепілақы, тұрақсыздық айыбы, кепіл, кепіл болушылық түріндегі 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету әдістері сонау Рим құқығына да 

тән болған. азаматтық құқықтың міндеттеме институтының дамуы келісім шарт 

міндеттемелерін түрліше бұзылуына орай заңды тұрақсыздық айыбының 

көлемін өсірумен қатар жүрген болатын. Аталған тенденцияның шырқау шыңы 

70-80 жылдар болды, зерттеушілердің санағына қарағанда бұл жылдары 

шаруашылық қызметі аясындағы міндеттемелердің бұзылуының 3 мыңнан 

астам санкциясын көрсеткен болатын. 

Осыған орай, Азаматтық құқықтағы міндеттемені толық түсініп меңгеру 

үшін міндеттеме ұғымы және оның пайда болу негіздерін, міндеттемелік құқық, 

оның түрлері мен жүйесін; міндеттеменің элементтерін, міндеттемелік 

құқықтың басқа құқық қатынастарынан айырмашылығын, міндеттемені 

орындаудың мерзімі, орны мен тәсілін, шарттық міндеттемелерді тоқтатудың 

негіздерін, жалпы азаматтық құқықтағы міндеттеменің түрлерін, міндеттеменің 

қатысушылары, субъектілері, олардың , яғни тұлғалардың ауысуы қалай жүзеге 

асатынын; сондай-ақ, міндеттемені орындау, олардың бұзылғаны үшін 

жауапкершілік пен принциптерін өте жақсы білу қажет деп 

санаймын.Жоғарыда аталған аспектілерді біліп қана қоймай, оларды түсіну 

қажет.  

   Дегенмен, міндеттемелік құқық қатынастардағы басым көпшілігінде әрбір 

оның қатысушылары бір мезгілде несие беруші тұлға ретінде де, борышкер 

ретінде де шығады. Өзгенің ісін тапсырыссыз жүргізудегі міндеттемені мысалға 

келтірелік.  Басқа біреудің ісін жүргізген адам жасалған шығынды өтеуге 

құқылы, бірақ ол барлық үстемдікті мүдделі тұлғаға беруге міндетті [5,c.211]. 

Мұндай әрекеттерге борышкерді ояту үшін, егер міндеттелуші тарап өз 

еркімен, ниетімен борышын өтемесе, көрсетілген мерзімге сәйкес міндетін 

жасамаса,  қажетті кездерде жіберілген бұзушылықтарды жойып қана қоймай, 

оларды бір уақытта осы міндеттемені орындауға жүктейтін мүмкіндікке иелену 

керек. Мұнымен себепті міндеттемелік құқықтық қатынастарды күштеу 

шараларының спецификасы міндеттемедегі санкциялардың арнайы атауымен 

иелене отырып айрықшаланған. Міндеттеме оны қамтамасыз етуші 

санкциясынан айырылған кезінен бастап  өзінің күшін жояды [6,c. 42]. 

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ететін санкцияны тікелей іске асыратын 

тәсіл  - азаматтық талап арыз. Дегенмен, талап арызға құқық оның мерзімінің 

ескіруінен жойылады, ал бұл сол мезетте-ақ міндеттеме өзінің санкциялық 

қасиетінен айырылады деген сөз.  



266 
 

Жалпы алғанда, міндеттеме санкциясыз тіршілігі жоқ екендігін білеміз, сол 

себепті мынадай қорытынды жасауға болады, яғни міндеттеме талап арыздың 

мерзімінің өту фактісі есебінен тоқтатылады. Бірақ іс әрқашан міндеттеменің  

тек тоқталуынан шектелмейді. Ескіру мерзімінің фактісі өзінің артынан қандай 

да бір  жаңа құқықтық құбылыстарға соқтырса да және оның басталу кезінен 

қандай да бір бұрынғы заңи жауапкершілік сақталмаса да, егер ескіру мерзімі 

өтсе,  осы міндеттеме санкциясын жойды. ал бұл оның тоқтатылуына әкеліп 

соқтырады.  

Қорытындылай келгенде, міндеттеменің элементтері азаматтық құқықтық 

қатынастар үшін өзінің спецификасын айқындайтын ерекше қасиеттерге ие 

екендігін байқадық.  

Сондықтан да, міндеттемені уақытылы орындау, оның мерзімдерінің ескіру 

нормалары, санкция, міндеттемені орындау орны, тиісінше орындау 

критерийлері, осы элементтердің барлығы қатаң ескерілген жағдайда ғана 

міндеттеме жүзеге асуы мүмкін.  
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Ауылшаруашылық жерлеріне меншік құқығына және ауылшаруашылық 

жерлерін ұтымды пайдалануға қатысты кең ауқымды мәселелерді құқықтық 

реттеу экономикалық дағдарыс пен әлемдік азық-түлік дағдарысының қазіргі 

жағдайында еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттеріне қол 

жеткізуде өте маңызды рөл атқарады. "Біздің ауқымды жер алаңдарымыз, ауыл 

шаруашылығы алқаптары зор әлеуетті білдіреді. Көптеген өлшемдер бойынша 

біз Канада мен Австралияға ұқсаспыз, тек біреуін қоспағанда - олардың 

өнімділігі мен экспорттық әлеуеті. Бұл жерде тағы да ең бастысы-нақты және 

тиімді стратегия, адамдар мен капитал" [1]. 

Жер және аграрлық реформалар барысында басталған және, ең алдымен, ауыл 

шаруашылығындағы қатынастарға әсер еткен қайта құрулар ауыл 
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шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық режиміне елеулі әсер етуді 

жалғастыруда. 

Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге 

жеке меншікті енгізу және жер қатынастарын одан әрі дамыту жағдайында жер 

қатынастарын мемлекеттік реттеуді, ұтымды және тиімді жер пайдалануды 

қамтамасыз ететін құқықтық және экономикалық тетіктерді қалыптастыру 

қажет. Сонымен бірге, осы кезеңдегі басты міндеттердің бірі ауылдағы жер 

реформасын аяқтау, жердің нақты және тиімді меншік иесін қалыптастыру 

үшін қажетті заңнамалық база құру болып табылады. 

Республикада, оның ішінде өңірлер мен облыстарда жер реформасының 

барысын талдау жер қатынастарын дамыту, Жер ресурстарын басқару тетігі 

ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану мен қорғауды әлі қамтамасыз 

етпейтінін, жер нарығы мен оның инфрақұрылымы баяу дамып келе жатқанын, 

жердің тиімді жұмыс істейтін субъектілерге, шаруа қожалықтарына, ауыл 

шаруашылығы өндірістік кооперативтеріне, серіктестіктерге, акционерлік 

кәсіпорындарға көшуіне ықпал ететін нарықтық жер қатынастарының 

экономикалық-құқықтық тетігі толық қалыптаспағанын көрсетеді, нарық 

жағдайында ауыл шаруашылығы жерлерін қорғауды және қорғауды 

қамтамасыз етеді. 

Ауыл шаруашылығындағы дағдарыстық экономикалық үрдістерді шешу 

мүмкін болмайтын күрделі проблема ауыл шаруашылығы алқаптарының 

құнарлылығын қорғау және қалпына келтіру проблемасы болып табылады. 

Әлеуметтік - экономикалық және экологиялық маңызы зор нарықтық 

жағдайларда ауыл шаруашылығы мен жерді тиімді пайдалану мен қорғауды 

қамтамасыз ету. Жер өндіріс құралы ретінде, табиғи еңбек жағдайы ретінде кез-

келген өндірістік процестің қажетті материалдық негізі болып табылады. Бұл 

тұрғыда ол өндірістердің маңызды факторларының бірі болып табылады. 

Жердің тікелей экономикалық маңызы оның экономиканың кейбір 

салаларында, ең алдымен ауыл шаруашылығында, өндірістің негізгі құралы 

ретінде маңыздылығын одан әрі арттырады. 

Табиғи (табиғи) текті өндіру құралы және сонымен бір мезгілде еңбек 

қызметінің қажетті факторы ретінде жердің тікелей өндірістік процеске және 

жер жөнінде қалыптасатын қатынастар сипатына елеулі әсер ететін бірқатар 

ерекшеліктері бар. 

Жер учаскелері өндірілмейтін ресурстарға жатады. Бұл олардың жалпы 

шектеулерін анықтайды, ал ауылшаруашылық өндірісі үшін қолайлы-әсіресе. 

Әрбір жер учаскесі кеңістікте өзгермейтіндіктен, жердің өнімді қасиеттері 

объективті қалыптасқан климаттық және басқа да табиғи 

"факторлардың"ықпалына түседі. 

Жердің ауылшаруашылық және өнімді қасиеттері бастапқыда табиғи 

процестердің әсерінен табиғи құнарлылықтың қорын (қоймасын) құра отырып, 

табиғи жолмен жиналады, "сақталады". Аяқталмаған жағдайда, соңғысы 

өздігінен жұмсалады және толтырылады. Адам осы табиғи аймаққа басып 
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кіреді, оның әрекеттері биологиялық қорларды жұмсау мен толтырудың табиғи 

тепе-теңдігін және топырақтың механикалық жағдайын бұзады. 

Ғылым мен техниканың ілгерілеуі адамдардың қолына жоғары өнімді 

өсімдіктер мен жануарлардың жаңа түрлерін береді, олардың пайда болуы үшін 

биологиялық және минералды энергияны қажет етеді, олардың массасы табиғи 

түрде өтелуі мүмкін емес. Топыраққа қажетті компенсаторлық заттарды енгізу 

арқылы құнарлылықты қалпына келтірудің және тіпті қосудың жасанды 

процесі басталады, бұл топырақтың құрамын қалпына келтіретін өңдеу 

технологияларын сақтайды. Қазірдің өзінде экономикалық процесс жүріп 

жатыр - топыраққа еңбек пен қаражат салу. Уақыт өте келе, жаңа 

технологиялық әдістердің пайда болуы мен таралуының әсерінен жасанды 

құнарлылық табиғи, табиғи құнарлылық ретінде қабылдана бастайды. Табиғи 

және жасанды өнімділік мүмкіндіктерінің Ұтымды үйлесімі жердің 

құнарлылығын арттырудың ең қолайлы шарты болып табылады. Осы екі 

фактор негізінде қалыптасқан топырақтың өнімді жағдайы жердің 

экономикалық құнарлылығын құрайды. Бұл жерді пайдаланудың жалпы міндеті 

болып табылатын оның экономикалық құнарлылығының өсуі, бұл процестің 

тиімділігінің көрсеткіші. 

Б. В. Ерофеев жер құқығының көздері белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір 

аумақта қолданылатын жер-құқықтық нормаларды қамтитын уәкілетті 

мемлекеттік орган шығарған белгіленген нысандағы құжат ретінде жер 

заңнамасы жүйесінің элементі болып табылады деген қорытындыға келді 

[2,с.59]. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ұғымы заңнаманың дамуы 

барысында елеулі өзгерістерге ұшырамады және оның тұжырымдамасы Жер 

кодексінде қайта жасалды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 

маусымдағы Жер Кодексінің 97-бабына сәйкес ауыл шаруашылығының 

мұқтажы үшін берілген немесе осы мақсаттарға арналған жер ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жер деп танылады[3]. 

"Бұл жерде жерді нысаналы мақсатына байланысты нақты құқықтық 

режимі бар жекелеген санаттарға бөлу туралы маңызды ереже тұжырымдалған. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің бұрынғылардан қолданыстағы 

Кодекске көшірілген құқықтық белгілері: ауыл шаруашылығына арналған 

жерлерді беру және ауыл шаруашылығының мұқтаждықтарына арналған 

жерлерді тағайындау енді айтарлықтай күмән тудыруы мүмкін. Осыдан ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлер ауыл шаруашылығының мұқтаждықтары 

үшін берілген жерлер деген формула қисынды түрде туындайды". 

Ауылшаруашылық жерлерінің бұл тұжырымдамасы келесі құқықтық белгілерге 

негізделген: 

* ауыл шаруашылығы мұқтажы үшін жер беру; 

* жердің ауыл шаруашылығы мұқтаждарына арналуы. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ұғымының негізіне алынған 

көрсетілген құқықтық белгілер ғалымдар арасында ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жер ұғымының әртүрлі түсіндірмелерін тудырды және олардың 
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құқықтық режимін сипаттау кезінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 

қандай екенін үнемі нақтылап отыру қажеттілігіне алып келді. Учаскені ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлер санатына жатқызу оның ауыл 

шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін ғана пайдаланылуы тиіс және 

пайдаланылатын болады дегенді білдірмейді. Ауыл шаруашылығы өндірісін 

жолдарсыз, инженерлік коммуникацияларсыз, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

сақтауға арналған қоймаларсыз, фермаларсыз, қашаларсыз, токтарсыз және т. б. 

жүзеге асыруға болмайды. 

Осындай объектілер (ауыл шаруашылығы өндірісімен тікелей байланысты) 

орналасқан учаскелер де ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жатады. 

Сондықтан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құрамында олардың 

ауыл шаруашылығындағы рөліне байланысты әртүрлі Жер түрлері бөлінеді. 

Бұл жерлердің құрамында, біріншіден, өндіріс құралы ретінде пайдаланылатын 

ауыл шаруашылығы алқаптары, екіншіден, шаруашылықішілік жолдарды, 

коммуникацияларды орналастыру үшін аумақтық база ретінде пайдаланылатын 

жерлер бөлінеді, бұл жерлерде жабық су айдындары, мелиорациялық желілер, 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және бастапқы өңдеу үшін 

пайдаланылатын құрылыстар мен құрылыстар, яғни. ауыл шаруашылығының 

қажеттіліктеріне тікелей қызмет көрсететін және жұмыс істеуі үшін қажетті 

жылжымайтын мүлік объектілері, үшіншіден, сортаң, құм, тақыр түріндегі 

басқа да алқаптар объективті себептерге байланысты ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің құрамында болуы мүмкін, олар қаралып отырған 

аумақтарда, яғни ауыл шаруашылығы алқаптарының алқаптарына қиылысқан. 

Бұл жерлерді ауылшаруашылық мақсаттары үшін пайдалану әрдайым мүмкін 

емес[4]. 

Осылайша, ҚР жер құқығының қайнар көзі, оның ішінде осы құқықтың 

маңызды институты – өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және ауыл 

шаруашылығына арналмаған өзге де жердің құқықтық режимі ретінде ҚР жер 

қатынастарын реттейтін, белгіленген тәртіппен қабылданған құжат болып 

табылады. 
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ҚР ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНЕ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕС 

 

Байниязов Е.Ж 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университет 

 

Атқарушылық іс жүргізу - атқарушылық іс жүргізу шеңберінде 

атқарушылық санкция мен айыппұл санкцияларын, сондай-ақ жеке сот 

орындаушысының қызметтеріне арналған шығыстарды өндіріп ала отырып, 

борышкерлерден атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға 

бағытталған шаралар. 

Сот приставтарыатқарушылық құжатты мәжбүрлеп орындау жөніндегі, со

ндайақ жеке сот орындаушысының қылмыстық жазаларды орындау жөніндегі 

және атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі шығындарындағы шаралар. 

Егер атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын құқықтық қатынастардың 

табиғаты және Атқарушылық іс жүргізудің заң жүйесінің нормаларындағы 

орны туралы айтатын болсақ, онда бұл мәселе заң ғылымында шешілмегенін 

атап өткен жөн. Ғалымдардың айтуынша, атқарушылық өндіріс азаматтық 

процестің соңғы сатысы болып табылады. Кейбір авторлардың пікірінше, 

әділеттілік пен атқарушылық іс жүргізу құқығын қолдану балама болмаса да, 

дәл осы бағытта заманауи зерттеулер жүргізілуде. Осы білімнің негізінде, ең 

алдымен,азаматтық іс жүргізу құқығының саласы қарастырылады, сонымен 

қатар заңды және негізделген сот шешімі анықталады және әдетте заңды  

күшіне енгеннен кейін азаматтық істерді қарау үшін міндетті түпкі мақсатқа 

айналады. Осы ерекшелікке байланысты сот және атқарушы органдардың сот 

шешімін орындау жөніндегі мәжбүрлеу шаралары азаматтық процестің 

жалғасы болып табылады. 

 Қазіргі уақытта, кейбір сарапшылардың пікірінше, мәжбүрлі өндіріс 

Заңның дербес саласы ретінде қарастырылады. Осы тәсіл нормаларының 

тиімділігін қамтамасыз ету қажет.  

Атқарушылық іс жүргізуге қатысатын тұлғалар топтарға бөлінеді: 

 Агрегаторлар 

 борышкерлер 

 Орындаушылар. 

Ол өз атынан қатыса алады, заңды қызығушылыққа ие және өз мүдделерін 

қорғау мақсатында қатыса алады. 

Талапкер-пайдасына немесе мүддесіне атқару құжаты берілген жеке немесе 

заңды тұлға. 

Атқарушылық құжатта көзделген талаптарды сақтауға міндетті бір заңды тұлға 

- жеке тұлға борышкер болып есептеледі. 

Атқарушылық іс жүргізуге өндіріп алынатын бірнеше адам, сондай-ақ 

борышкер қатыса алады. Басқа Тараптарға қатысты олардың әрқайсысы 

атқарушылық іс жүргізуге дербес қатыса алады немесе қатысушылардың 
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біреуіне атқарушылық іс-әрекеттерге қатысуды тапсыруға құқылы, бұл 

борышкерге атқарушылық құжат бойынша ғана орындалуы мүмкін міндеттер 

жүктелетін жағдайларды қамтымайды. 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысатын адамдар атқарушылық іс жүргізу 

материалдарымен, сондай-ақ бейнематериалдармен танысуға, олардан үзінді 

көшірмелер алуға, қосымша бейнематериалдар мен материалдар беруге, өтініш 

беруге, атқарушылық іс-әрекеттерге қатысуға, атқарушылық іс жүргізу 

процесінде ауызша және жазбаша өтініштер беруге, атқарушылық іс жүргізу 

барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша өз пікірлерін білдіруге 

міндетті атқарушылық іс жүргізуге қатысатын басқа да адамдардың дәлелдері 

мен арыздарына наразылық келтіруге міндетті, атқарушылық іс жүргізу 

бойынша сот приставының-Орындаушының іс-әрекеттеріне немесе 

шешімдеріне шағым жасау. 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысатын адамдар өздеріне берілген барлық 

құқықтарды адал жүзеге асыруға, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу туралы 

заңнаманың талаптарын сақтауға міндетті. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІС 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРДЫҢ -ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ЖАҒДАЙЫ 

 

Қ. О.  Әбдісалам., Н.Байсеркешова., Н.Б. Бейімбетова., Қ.Ж.  Берқалы. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Сот орындаушылар мәртебесінің ерекшеліктерін және бұл қызмет түрінің 

басқа мемлекеттік құқық институты қызметтерінен айырмашылығын 

анықтайтын Заңнама өз кезегінде атқарушылық өндіріс мәселелерін реттейтін 

құқықтық нормалармен ұсынылған. Мұндай нормалар тек қана атқарушылық 

әрекеттерге қатысты арнайы нормативтік актілермен ғана емес, мәселен [1] 

«Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 

Заңы, сонымен қатар, осындай аталған нормалар кейбір бөлімдерінде 

қарастырылған басқа да актілермен анықталады. Ал осындай актілерге ҚР 

АІЖК-сі, ҚР ҚАК-сі, ҚР ӘҚБтК-сі, ҚР-ның Жоғарғы сотының нормативтік 

қаулылары және т.б. актілерін жатқызуға болады. Сот орындаушылар 

мәртебесінің жеке-дара аспектілерін реттейтін Қазақстан Республикасы Әділет 
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министрлігінің арнайы басқарушылық актілері де кездеседі. «Атқарушылық iс 

жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» [2].  

 Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуiрдегi № 261-IV Заңының 1-

бабына сәйкес, сот орындаушысы - атқарушылық құжаттарды орындау 

жөнiндегi өздерiне заңмен жүктелген функцияларды атқаратын және Заңда 

көзделген ерекшелiктердi қоспағанда, тең құқықтары мен мiндеттерi бар 

мемлекеттiк сот орындаушысы және жеке сот орындаушысы деп анықталған. 

Бұл тұста сот орындаушымен жеке сот орындаушыларына қойылатын 

талаптардың ерекшеліктеріне көңіл аударған жөн. Мемлекеттік сот орындаушы 

мемлекеттік қызметкер болып табылатындықтан оның қызметі мемлекеттік 

қызметкерлерге қатысты заңнамалар және Үкіметтің нормативтік 

құжаттарымен де реттеледі. Ал, жеке сот орындаушылардың құқықтық 

жағдайы бұл тұрғыда локальді болып келеді және аталған Заң және ҚР-ның 

Әділет министрлігінің кей нормативтік актілерімен ғана ретттеледі. Ал, 

мемлекеттiк сот орындаушысы - мемлекеттiк қызметтегi және атқарушылық 

құжаттарды орындау жөнiндегi өзiне заңмен жүктелген функцияларды 

орындайтын лауазымды тұлға болып табылады. Мемлекеттiк сот 

орындаушысын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы 

заңнамасында белгiленген тәртiппен аумақтық органның басшысы қызметке 

тағайындайды және қызметтен босатады. Мемлекеттік сот орындаушы болып, 

Заңның 131бабының нормасы бойынша, сотталмаған, жоғары заңгерлiк бiлiмi 

бар, Қазақстан Республикасының заңнамасында қойылатын бiлiктiлiк 

талаптарына сәйкес келетiн, өзiнiң iскерлiк және жеке басының қасиеттерiмен, 

сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша өзiне жүктелген мiндеттердi орындауға 

қабiлеттi, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын адам 

тағайындалуы мүмкiн.   

Сот орындаушылар институтының жүйесі арнайы уәкілетті орган - Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау комитетінің 

келесі құрылымынан тұрады: 1) Басшылық, 2) ұйымдастыру-талдау жұмысы 

басқармасы, 3) атқару өндірісін және өтініштерді қарауды қамтамасыз ету 

басқармасы, 4)жеке сот орындаушыларының қызметін ұйымдастыру 

басқармасы, 5) қаржылық және материалдықтехникалық қамтамасыз ету 

басқармасы, 6) кадр жұмысы және құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасы, 

7) құқықтық қамтамасыз ету басқармасы және 8) облыстардағы, Астана және 

Алматы қалаларындағы сот актілерін орындау департаменттері. Сот 

орындаушылардың мемлекеттік қызметі облыстардағы, Астана және Алматы 

қалаларындағы сот актілерін орындау департаменттерінде, яғни Қазақстан 

Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісіне байланысты аумақтарда өтеді. 

Ал, мемлекеттiк сот орындаушысының қызметiн бақылауды Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау комитеті және 

оның аумақтық органдары жүзеге асырады. Мемлекеттiк сот 

орындаушыларының қызметi ұйымдастырушылық және материалдық-

техникалық жағынан қамтамасыз ету республикалық бюджет қаражаты 

есебiнен жүзеге асырылатындықтан, мемлекеттiк сот орындаушыларының 



273 
 

сандық құрамы да Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулылары мен 

заңнамасына сәйкес белгiленедi. Сонымен бірге, кез келген мемлекеттiк сот 

орындаушыларына қызметтiк куәлiктер берiледi, олар арнайы нысанды 

киiммен, жетонмен және эмблемамен қамтамасыз етiлген. Атқарушылық 

құжаттарды орындау сот орындаушыларына ғана жүктелгендіктен, сот 

орындаушысының қызметтiк iсәрекетiне заңдарда тiкелей уәкiлеттiк берiлген 

тұлғалардан басқа, ешкiм де араласуға құқылы емес. Сондықтан, сот 

орындаушысының қызметiне заңсыз араласу Қазақстан Республикасының 

заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады. Мемлекеттік сот 

орындаушының қызметі тек «Атқарушылық iс жүргiзу және сот 

орындаушыларының мәртебесi туралы» Заңымен ғана емес, сонымен қатар, [3]. 

Сот актілерін орындай отырып, жағдайды айтарлықтай оңтайландыруға 

болатын екі жол бар. Біріншісі – қалыптасқан жүйені заңды және 

ұйымдастырылған деңгейде жаңарту немесе одан әрі жетілдіру. Екіншісі – осы 

саланың проблемаларын ауқымды зерделеуді талап ететін басқа 

мемлекеттердің институтын енгізу (мәселен Ресей тәжрибесін), өйткені осы 

тетік салдарлары бойынша неғұрлым тәуекелді, бірқатар жағдайлар 

қалыптасқан құқықтық базаға қайшы келеді. Бұл ретте атқарушылық іс жүргізу 

саласындағы бірыңғай құқықтық кеңістік бұзылады.   

Сот орындаушылардың мәртебесі мен олардың әлеуметтік жағдайына, 

материалдықтехникалық базаның төмендігіне, соттарда қоғамдық тәртіпті 

сақтаумен қатар күштеп орындау үрдісіне қолдау көрсететін сот 

приставтарының жүйесін дамытуға назар аударған жөн. Ал, құқықтық саясат 

тұжырымдамасына сәйкес сот жүйесінен атқару жүйесіне берілген сот 

приставтары саласының да артта қалуының өзіндік себептері бар. Олардың 

штаттық саны айтарлықтай аз, солардың барлығы да сот құрамында қалған.  

Сот актілерін толық орындау мақсатына жету үшін процессуалдық заңдарда 

дәрменсіз және орындаудан жалтарып жүрген борышкерлерден міндетті 

түрдегі мемлекеттік және басқа да мекемелерде жұмысқа тарта отырып, 

жалақысынан, басқа да табысынан, т.б. белгілі бір соманы ұстап қалу арқылы 

келтірген зиянның көлемін өндіру механизмін енгізу оңтайлы шешім деуге 

болады. Сонымен қатар, Азаматтық іс жүргізу заңнамасында, соның ішіндегі 

[4]  Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 135-бабында 

сотпен ішкі істер органдарына сот актісін орындаудан жалтарып жүрген 

борышкерді іздестіруге жариялау туралы ұйғарымды жолдаудың мерзімі 

белгіленбеген, ал, бұл жағдайды өз кезегінде заңнаманың олқылығына 

жатқызуға болады.  

Мәселен, кварталдық есеп өткізу барысында әр сот орындаушысының 

қызметіне тиісті баға беріп, ұжым жиналыстарында арнайы грамоталарен 

марапаттау шарасы сот орындаушысының өз қызметін одна әрі жаңғыртуына 

әсерін тигізіп, жаңа жетістіктерге жетуге мотивация пайда болып, басқа 

қызметкерлерге деген қосымша ынталандыру сабағы болатындығын жасырын 

емес. Қазақстан Республикасының атқарушылық өндіріс жүйесінің 

қызметкерлеріне материалдық көмек көрсетілуі тиіс.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША 

АТҚАРУШЫЛЫҚ                                    ӨНДІРІСІНЕ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ  ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 

 

Бактыбаева М.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Атқарушылық іс жүргізу дегеніміз - 

борышкерден атқарушылық санкциясын атқарушылық іс жүргізу 

бойынша өсімпұлдарды, шығыстарды, дербес сот орындаушысының қызмет ақ

ысын өндіріп ала отырып, атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп   орындатуға б

ағытталған шаралар. 

Қазіргі уақытта реттеудің бірыңғай әдісімен реттелетін біртұтас құқық саласы 

жоқ. Атқарушылық құқық әдісін императивті және диспозитивті белгілерді 

біріктіретін күрделі әдіс ретінде сипаттауға болады. 

Императивтілік атқарушылық іс жүргізуде туындайтын іс жүргізу 

қатынастарында көрініс табады және бұл қатынастардың екі жағы сот 

орындаушысы және басқа да тұлғалар болып табылады. Сонымен бірге бұл 

қатынастар билік пен бағыну сипатында қалыптасады. Мысалы, Қазақстан 

Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі «Атқарушылық іс жүргізу және сот 

орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңының 128-бабына сәйкес «Сот 

орындаушысының заңды талаптары барлық мемлекеттік органдар, жергілікті 

өзін-өзі басқару органдары, азаматтар үшін міндетті. және ұйымдар. Сот 

орындаушысының заңды талаптарын орындамау, сондай-ақ сот 

орындаушысының атқару құжаттарын орындау жөніндегі функцияларын 
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орындауға кедергі жасау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 

жауаптылыққа әкеп соғады.  

Құқықтық реттеудің диспозитивтілігі атқарушылық іс жүргізуге 

қатысушылардың қалауы бойынша әрекет жасау немесе одан бас тарту 

мүмкіндігінен тұрады. Мысалы, сот орындаушысы өндіріп алушының немесе 

борышкерлердің және борышкердің жазбаша келісімімен осы Заңның 68-

бабына сәйкес мүлікті алдын ала бағалауға құқылы («Атқарушылық іс жүргізу 

және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі). ). 

Заңның 55-бабының 4-тармағы). Сондай-ақ императивті және диспозитивтік 

белгілердің қосындысы өндіріп алушы мен борышкер үшін әртүрлі болады. 

Егер өндіріп алушының құқықтық мәртебесі құқықтық реттеудің диспозитивтік 

бастамаларына негізделсе, онда, керісінше, борышкер үшін императивтік 

болып табылады. Борышкердің атқарушылық іс жүргізуді жүзеге асыруы үшін 

атқарушылық құжаттың және уәкілетті атқарушы органның болуы 

атқарушылық құқық нормаларының көпшілігінің императивтік сипатын 

анықтайды. Атқару құқығының диспозитивтік сипаты талапкер үшін белгілі бір 

дауды шешуде құқықтық теңдік негізінде қолданылатын материалдық құқық 

нормаларымен анықталады. 

Сонымен, атқарушылық құқықтың пәні – атқарушылық іс жүргізу 

барысында сот орындаушысының қызметіне, атқарушылық іс жүргізуге 

байланысты туындайтын іс жүргізушілік сипаттағы қоғамдық қатынастардың 

жиынтығы. Атқару құқығын реттеу әдісі императивті және диспозитивті 

әдістердің жиынтығымен сипатталады және құқық қолдану қатынастарын 

реттеу әдісі көбінесе қатысушылардың құрамына байланысты деген 

қорытындыға келеді. 

Атқарушылық iс жүргiзудiң мiндеттерi сот қаулылары, азаматтық және 

әкiмшiлiк iстер бойынша қаулылар, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер 

бойынша қаулылар мен қаулылар, қылмыстық iстер бойынша үкiмдер мен 

қаулылар негiзiнде шығарылған атқарушылық құжаттарды орындауға 

бағытталған шараларды мiндеттi және уақтылы қабылдау болып табылады. 

мүліктік айыппұлдар бөлігінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

«Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 

Заңына сәйкес өзге де органдардың қаулылары. 

Заңға сәйкес атқарушылық іс жүргізу мына қағидаттар бойынша жүзеге 

асырылады:  

1) заңдылық;  

2) атқарушылық іс-әрекеттердің уақтылылығы мен ашықтығы және мәжбүрлеу 

шараларын қолдану;  

3) адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу;  

4) борышкердің және оның отбасы мүшелерінің өмір сүруіне қажетті ең аз 

мүлікке қол сұғылмаушылық; 

5) өндiрiп алушының талаптары мен мәжбүрлеу шараларының көлемiнiң 

арақатынасы;  
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6) егер олар кезектiң барлық талаптарын толық қанағаттандыру үшiн 

жеткiлiксiз болса, бiр кезектегi өндiрiп алушылардың арасында өндiрiп алынған 

сомаларды бөлудiң пропорционалдылығы;  

7) атқарушылық құжатты мәжбүрлеп орындату бойынша шығыстарды 

борышкер есебінен өтеу;  

8) сот орындаушысының іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне сотқа 

шағымдану еркіндігі болып табылады. 

Сонымен қатар, атқарушылық іс жүргізуге қатысты мәселелер мемлекетіміздің 

Конституциясында бекітілген азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қаншалықты тиімді қорғап жатқанын 

көрсетеді. Сот шешімін орындауға мүмкіндік болмаса, сот талқылауы 

мағынасыз болады. Сот шешімдерін орындау тиімділігін арттыратын 

«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 

2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы, оның мақсаты 

азаматтық және әкімшілік істер, сот шешімдері, ұйғарымдары, нұсқаулары мен 

қаулылары бойынша заңдылықты орындау болып табылады. Қылмыстық істер 

бойынша үкімдер мен қаулылар, сондай-ақ мүлікті өндіріп алуға қатысты басқа 

органдардың қаулылары негізінде шығарылған атқарушылық құжаттарды 

орындауға бағытталған шараларды міндетті және уақтылы қолдану. «Қазақстан 

Республикасының атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының 

мәртебесi туралы» Заңының 1-бабына сәйкес «Атқарушылық іс жүргізу — жеке 

сот орындаушысының қызметі үшін өсімпұлдарды, шығыстарды, төлемдерді 

өндіріп алу арқылы борышкерден атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп өндіріп 

алуға бағытталған шаралар». 

Атқарушылық іс жүргізуге негізгі қатысушылары болып танылады: 

1) атқарушылық іс жүргізу тараптары (өндіріп алушы және борышкер);  

2) атқарушылық іс жүргізу тараптарының өкілдері;  

3) сот орындаушысы;  

4) атқарушылық құжатта қамтылған талаптарды орындауға жәрдемдесетін өзге 

де адамдар (оның ішінде ішкі істер органдарының және өзге де мемлекеттік 

органдардың қызметкерлері, сот приставы, жеке сот орындаушысының 

көмекшісі, аудармашы, куәлар, маман, сот орындаушысы тыйым салынған 

мүлікті қорғауға немесе сақтауға берілген). 

Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар атқарушылық іс жүргізу 

материалдарымен, оның ішінде электрондық нысанда танысуға, олардан үзінді 

көшірмелер жасауға, көшірмелер жасауға, қосымша материалдар беруге, 

өтінішхаттар жасауға, атқарушылық іс-әрекеттерді жасауға қатысуға, ауызша 

жауап беруге құқылы. және атқарушылық іс-әрекеттер процесінде жазбаша 

түсініктемелер, атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын барлық 

мәселелер бойынша өз уәждері мен пікірлерін білдіруге, атқарушылық іс 

жүргізуге қатысушы басқа адамдардың дәлелдері мен өтінішхаттарына 

қарсылық білдіруге, сот орындаушысының атқарушылық іс жүргізу бойынша 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) немесе шешімдеріне дау айтуға, шағымдануға; 

бітімгершілік келісімді бекіту туралы арызбен сотқа жүгінуге. 
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Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар өздеріне берілген барлық құқықтарды 

адал пайдалануға, сондай-ақ осы Заңның талаптарын сақтауға міндетті. 

Борышкер көрсетілген мән-жайлар туындаған кезден бастап жұмыс орнының, 

тұрғылықты жерінің және орналасқан жерінің өзгергені, сондай-ақ жаңа 

кірістер мен мүлік көздерінің пайда болғаны туралы сот орындаушысына үш 

жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға міндетті. 

Борышкер атқарушылық іс жүргізу аяқталғанға дейін айына бір рет, сондай-ақ 

шақыру бойынша сот орындаушысының алдына келуге міндетті. Борышкердің 

келмеуі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеліп 

соқтырады. Сол себепті атқарушылық өндірістегі белгіленген әр тарап 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз міндеттерін атқаруы шарт. 
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер жер заңдарымен ауыл 

шаруашылығының мұқтаждығына арналған немесе осы мақсаттар үшін 

берілген жерлер ретінде айқындалады.Бұл жер жердің барлық санаттарының 

ішіндегі ең маңыздысы . Оның басты ерекшелігі – мұндағы жер азық-түлік пен 

мал азығын өндірудің негізгі құралы,сонымен қатар өнеркәсіп үшін шикізат 

көзі болып табылады. 

Ауыл шаруашылығына пайдалану объектілері , яғни белгілі бір 

экономикалық негізде пайдаланылатын жерлер, егістік жерлері , жайылымдар, 

шалғындар,шабындықтар кіреді. Бұдан әрі,ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жерлерге,фермалар,қырмандар,кірме жолдар,жер бетінде өндірісті жүргізу үшін 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000261_
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қажет өзге де жерлер, аграрлық кәсіпорындар,фермерлік шаруашылықтар алып 

жатқан алаңдар кіреді. 

Ауыл шаруашылық мақсаттары үшін пайдаланылатын жерлерді елді 

мекендердің , орман қоры жерлерінің құрамында бола алады.Ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлердің заңнамада белгілеген құқықтық 

режимінің мақсаты:ауыл шаруашылығы айналымынан осы ең құнды жерлерді 

шығаруға жол бермеу, сондай-ақ осы санаттағы жерлердің тиімділігін арттыру , 

құнарлығын сақтау және ұлғайту.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ауыл шаруашылығы 

алқаптарын, ауыл шаруашылығын жүргізуге қажетті ғимараттар мен 

құрылыстар алып жатқан жерлерді және т. б. қамтиды.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – жердің ерекше категориясы, 

яғни Қазақстан Республикасы жер қорының негізгі мақсатына арналған және 

пайдаланылатын бөлігі. 

Жер құқығы- бұл жерді табиғи объект ретінде және жылжымайтын мүлік 

объектісі ретінде пайдалану мен қорғауға қатысты қатынастарды реттейтін 

құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Жер құқығы ғылым 

ретінде- жер құқығы туралы құқықтың саласы, оның мәні, әдісі, жер 

қатынастарын құқықтық реттеу принциптері, даму тарихы, оның негізгі 

институттары, оның және шет елдердің байланысты салаларының 

салыстырмалы-құқықтық талдауы туралы ғылыми білім жүйесі.Жер құқығы 

құқық саласы ретінде оның барлық институттары үшін маңызды құқық 

нормаларын қамтиды.  

Жерге меншік құқығы және өзге де құқықтар, жерді пайдалану мен 

қорғауды мемлекеттік реттеу, жерді пайдалану мен қорғаудың экономикалық-

құқықтық тетігі, жер заңнамасын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік барлығы 

толыққанды қарастырылған.  

Жер кодексінде оның жеке институттары мен жер санаттарына арналған 

нормалар бар. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, елді мекендерді; 

өнеркәсіп, көлік, байланыс, радиохабар тарату, теледидар, информатика, 

ғарыштық қамтамасыз ету, қорғаныс; ерекше қорғалатын аумақтар; орман 

қоры; су қоры; қор жерлерін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимі.  

Жер құқық саласы ретінде жүйелі тірек болып табылады.Жалпы норманы 

реттеуге бағытталған нормалар жиынтығы- мемлекеттік  қарым-қатынастар 

мәселесі бойынша жерді ұтымды пайдалану ұлттық байлық ретінде жерді 

үнемдеу. Сонымен, жер құқығы саласының мәні-жер туралы әлеуметтік 

қатынастардың ерекше шеңбері . Жер қатынастары-бұл мемлекеттік органдар , 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары, кәсіпорындар , жерді, жер учаскелерін 

пайдалану және бөлу , сондай-аЖер қатынастарын реттеу жерді табиғи ресурс, 

жылжымайтын мүлік объектісі және өндірістің негізгі құралы ретінде 

пайдалануды басқаруды үйлестіруге, жерге және басқа да табиғи ресурстарға 

меншік нысандарының алуан түрлілігіне;ҚР субъектілері мен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының өз аумақтарындағы жер қатынастарын реттеудегі кең 

өкілеттіктеріне, жер қатынастарына қатысушылардың жерге өз құқықтарын 
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қорғаудағы теңдігін тануға, жер қатынастарына жол бермеуге негізделеді заңға 

қайшы келетін мемлекеттің азаматтар мен заңды тұлғалардың иелігіне 

араласуы, пайдалану және оған билік ету;меншік нысанына және жерге өзге де 

құқықтарына қарамастан, жерді мемлекеттік басқару қағидаттарына 

негізделеді. 

Жер категориялары құқықтық режимнің жалпы объектісі болып 

табылады. Жерді мақсатты пайдалану туралы айтатын болсақ, "нақты 

мақсат"сияқты ұғымды атап өту керек. Бұл жерді пайдаланудың басқа түрлерін 

болдырмайтын жерді пайдалану түрі деп түсініледі. 

Бұл жерлерде ғимараттар мен құрылыстарды салуға болмайды, өйткені 

егістік жерлері тек ауылшаруашылық дақылдарын егуге және тамыр дақылдары 

мен көкөністерді өсіруге арналған. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 

алаңы бойынша елдің жер қорының екінші санаты болып табылады. 

Олар ҚР барлық аумағының басым бөлігін алып жатыр ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің негізгі құралы бола отырып, халық шаруашылығында 

ерекше маңызы бар. 

Сондықтанда ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге құқықтық 

реттеудің ерекше режимі белгіленген . Осы санаттағы жерлердің 

функционалдық мақсаты және табиғи жай-күйіне қарай екі топқа бөледі: ауыл 

шаруашылығы алқаптары (жайылымдар,шабындықтар, егістік, көпжылдық 

екпелер) және ауыл шаруашылығына жатпайтын алқаптар (орман 

екпелері,орман көмкерген, су басқан аумақтар, жолдар, құрылыстар, 

құрылыстар және т.б.). 

Ауыл шаруашылығы алқаптары осы санаттағы жерлердің неғұрлым 

құнды бөлігін құрайды және ерекше қорғалуға жатады. Екінші топтың жерлері 

ауылшаруашылық жерлері үшін өндірістік маңызы бар. Ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің құқықтық режимінің екі ерекшелігі бар: жердің 

топырақ құнарлылығын қамтамасыз ету, яғни ауыл шаруашылығы 

алқаптарының сапасын қорғау және осы жерлердің  санының сақталуын 

қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы жерлерінің алқаптарының азаюының 

алдын алу. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін ауыл 

шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда пайдалануға заңмен 

жол берілмейді. Жер құнарлылығын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар 

жүйесінің маңызды элементі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 

құнарлылығын молайтуды және оларды ұтымды пайдалануды мемлекеттік 

бақылау болып табылады. Оны меншік иелерінің сақталуын қамтамасыз ету 

үшін арнайы уәкілетті  атқарушы органдар жүзеге асырады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер алқаптарының қысқаруына жол 

бермеу үшін жер заңнамасы ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу 

туралы мақсатты көздейді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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ЦИФРЛЫҚ ОРТАДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕҢДІК 

 

Даулеткелдиева М.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 1-курс магистранты 

 

 21 ғасыр тез өсіп келе жатқан цифрландырумен сипатталады. Цифрлық 

технологиялар жаңа дағдыларды игеруге, әлеуметтік өзара іс-қимылды 

жеңілдетуге, тәуелсіз және дербес өмір сүруге жәрдемдесуге, қартайып келе  

жатқан халыққа медициналық және әлеуметтік қызметтерді басқару мен 

ұсынуды жақсартуға көмектесе алады. Алайда, бұдан бәрі бірдей пайда көре 

бермейді. Covid-19 пандемиясы популяциялар арасында цифрлық 

технологияларға тең емес қол жетімділікті атап өтті.   

 Қазіргі таңда егде жастағы адамдардың цифрлық ортадан шығарылу 

ықтималдығы жоғары болып табылады және олар қазіргі таңда жиі онлайн 

ұсынылатын тауарлар мен қызметтерге қол жетімділікте кедергілерге тап 

болуы мүмкін. Цифрлық оқшаулау әлеуметтік және экономикалық өмірге 

қатысуды қоса алғанда, белсенді және сау қартаю мүмкіндіктерін азайтады.  

   Cоңғы екі онжылдықта интернетті пайдалану көлемі артты.                             

1990 жылдардың аяғында интернет желісін қолданушылар саны аз болса,              

2021 жылғы шілдеде әлем бойынша олардың саны 4,8 миллиард адамға жетті, 

бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 257 миллионға (5,3%) көп. 

Интернеттің ену деңгейі қазір 60,9% құрайды. [2] 

 Әдебиетте американдық жазушы Марк Пренски енгізген «digital native» 

(цифрлық аборигендер) және «digital immigrant» (цифрлық иммигранттар) 

терминдеріне анықтама беріледі. Оған сәйкес, 1980 жылдан бастап дүниеге 

келген, цифрлық дәуірде өсіп, білім алғандар – цифрлық аборигендер, ересек 

өмірінде цифрлық трансформацияға ұшырағандар – цифрлық иммигранттар 

болып есептеледі. [1]  

 Statista.com нарықтық және тұтынушылық мәліметтерге 

мамандандырылған неміс компаниясы болып табылады. Компанияның                   

2019 жылғы мәліметтеріне сәйкес интернет желісін қолданушыларды жас 

топтары бойынша салыстыратын болсақ, үлкен жас топтарының (65+) цифрлық 

технологияларға аз қосылғаны таңқаларлық емес. (1 Диаграмманы қараңыз) 
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1 Диаграмма. 2019 жылғы жағдай бойынша бүкіл әлем бойынша интернет 

қолданушыларын жас топтары бойынша бөлу 

 

  
 

 

Мәлімет көзі: [6] 

 Егде жастағы адамдар цифрлық технологиялармен ең аз байланысқан 

халық тобына жататынына қарамастан, олар киберқауіптерге ең осал болып 

табылады.  

 2020 жылы пандемия басталған кезде, АҚШ Федералды тергеу бюросы 

интернет-қылмыстары туралы шағымдар орталығына шағымдардың рекордтық 

саны берілген. Шағымдардың жалпы саны 792 мыңға жуық құрады. (1 Кестені 

қараңыз) 

  

1 Кесте. 2020 жылғы интернет-қылмыстар бойынша жас топтары 

 

Жас Жалпы саны  Жалпы шығын 

мөлшері, $ 

20-жастан төмен 23 186 70 980 763 

20-29 70 791 197 402 240 

30-39 88 364 492 176 845 

40-49 91 568 717 161 726 

50-59 85 967 847 948 101 

60-жастан жоғары 105 301 966 062 236 

 

Мәлімет көзі: [5] 

 

 Бұдан киберқылмыстар жәбірленушілерінің ең көп бөлігі қарт адамдар 

екендігіне көз жеткізуге болады. Себебі, аталмыш тұлғалар жастарға қарағанда 

тез сенгіш болып келеді және әдетте, салыстырмалы түрде мол ақша 

қаражаттарымен иемденеді. Бұл оларды алаяқтар үшін тартымды етеді.  

 Сондай-ақ, қарт адамдардың қылмыскерлер үшін оңай нысана болып 

табылуының тағы бір себебі, олардың киберқылмыс туралы қалай хабарлау 

керектігін білмеуінде. Кейбір жағдайларда, егде адамдар алаяқтық үшін тіпті 

ұят пен кінәні сезінуі мүмкін немесе отбасылары қаржыны олардың өздері 

басқару қабілетіне деген сенімін жоғалтады деп қорқуы мүмкін. 
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 Сондықтан қауіпсіздіктің тиісті шараларын белгілеу, хабардарлықты 

арттыру және қарт пайдаланушыларды интернетте абай болуға үйрету өте 

маңызды.   

 Дегенмен, барлық жастағы адамдар үшін цифрлық теңдікті қамтамасыз 

ету барысында қарт адамдардың цифрлық сауаттылығын арттырып қана 

қоймай, сондай-ақ, жас ерекшеліктерін ескеретін авариясыз, этикалық және 

қауіпсіз цифрлық ортаны да қалыптастыру маңызды.  

 Британдық Cable зерттеуіне сәйкес, 2021 жылы Қазақстан мобильді 

интернеттің ең төменгі құны бар үздік 20 елдің қатарына кіреді. [4] Мұндағы 1 

Гб мобильді деректердің орташа құны $0,59 құрайды. 

 Және Amazon еншілес компаниясы болып табылатын  Alexa.com 

компаниясының ағымдағы жылғы ақпараттарына сәйкес, Қазақстан 

тұрғындарының жиі кіретін сайттарының қатарына мемлекеттік қызметтердің 

сайттары жатады.  [3] Бұл дегеніміз, біздің мемлекетімізде де барлық дерлік 

салалардың, оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсету органдары қызметінің 

цифрландыруға көшкендігін білдіреді. Сәйкесінше, мемлекеттік қызметтерді, 

электрондық медициналық картаны, кьюарларды, Каспи қосымшасын және 

жалпы смартфонды қолдана алмайтындардың саны өсуде. Және 

цифрландырудың адамның құқықтары мен бостандықтарын бұзу мәселесінің 

туындатпауы үшін отандық адамдардың да цифрлық сауаттылығын арттыру өте 

өзекті болып табылады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жолманова А.Н., Куандыкова А.Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Жермен байланысты мәселелерге біздің қоғамның реакциясы өте өткір 

келеді. Бұл салада аса мұқият талдауға және инновациялық теңгерімге деген 

көзқарасты қажет етеді. Б.Ж.Абдраимов атап өткендей, Қазақстандық қоғам 

үшін маңызды міндет -  бұл мемлекеттің, қоғамның және нарықтың өзара іс-

қимылының экономикалық-құқықтық тұжырымдамасында жерді дұрыс таңдау 

[1]. 

Көптеген елдердің экономикасы тұрақты және бәсекеге қабілетті 

агроөнеркәсіптік кешенді экономика жүйесімен тікелей байланысты. Өз 

кезегінде агроөнеркәсіптік қызметті дамыту жеке қосалқы шаруашылықтарды 

қолдаусыз және ынталандырусыз мүмкін емес. 

Республикада жеке қосалқы шаруашылықтарды дамытудың 

маңыздылығын ескере отырып, заңнама бөліктері бойынша жетілдіру 

жұмыстар жүргізілуде. Бұл мәселеде ерекше  талқыланатын мәселелердің бірі 

«Жеке қосалқы шаруашылықтар» туралы (бұдан әрі-ЖҚШ) заң жобасы болып 

табылады. ЖҚШ қоғам үшін өзекті сұрақтарын Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы 2020-2021 жылдарға арнаған өз 

жолдауында көтерді. 

2020 жылы мемлекет басшысы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 

кезеңі» жолдауында атап өткендей, жеке қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін 

іске асыру: «жеке аула-бұл миллиондаған ауыл тұрғындарына табыс табуға 

мүмкіндік береді. Олар өңірлік азық-түлік ортасын құруға тарту керек» . 

Сондай-ақ, Президент: «Жеке қосалқы шаруашылықтар іс жүзінде өмір сүру 

алдында тұр. Жоғары өнімділік, өнім сапасы, тауар жеткізілімдерінің 

тұрақтылығы туралы айту мүмкін емес. Осыдан бәсекеге қабілеттілік пен 

импорттың үстемдігі төмен»,- деп атап көрсетті. 

2021 жылғы 1 қыркүйек «халық бірлігі және тәртіптік реформалар елдің 

өркендеуі үшін берік негіз болып табылады» Президент ауыл тұрғындарын 

жайылымдық жерлермен қамтамасыз ету және «жеке меншік туралы» арнайы 

заңды қабылдау жөніндегі нұсқаулық берді. 

Жеке субмәдениет мәселелері ғылыми ортада да белсенді талқылануда. 

Н.Ильяшевичтің айтуынша: «Ауыл шаруашылығы басқармасының ең тұрақты 

түрі-бұл жеке қосалқы шаруашылығы. Жеке қосалқы шаруашылықтар 

әлеуметтік мәселелерді шешеді, сонымен қатар ауылдық жерлерде жұмыспен 

қамтудың және табыс табудың негізгі түрі болып табылады. Сонымен қатар, 

ЖҚШ өмір сүру сапасын жақсартуда және халық денсаулығын нығайтуда 

маңызды рөл атқарады» [2]. 
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Яғни, жеке қосалқы шаруашылық ауыл шаруашылығын немесе 

экономиканы дамытуда маңызды рөл атқармайды, тек контекстінде ауылдық 

жерлердегі халықтың жағдайы мен әл-ауқатын әлеуметтік қолдау. 

Қазіргі экономикада ЖҚШ секторы маңызды рөл ойнайды деген пікірді 

И.Н.Бобышева және О.А.Фролова қолдайды. Олардың тарылуына сәйкес: 

«Қосалқы шаруашылықтар әрқашан ауыл шаруашылығының тіршілігін 

қамтамасыз ету көзі болды, халықтан ол тек ауыл тұрғындарына ұсынумен 

шектелмейді. Аграрлық реформалар кезенінде олар ауыл тұрғындары үшін 

қосымша табыс көзі болып табылды. Ауыл тұрғындары үшін жеке қосалқы 

шаруашылықтар-бұл өзінің әлеуметтік реформаға дейінгі кезеңде қол жеткізген 

мәртебесі және соның салдарынан – ауылдық жерлерде кедейлікті төмендету 

факторы» [3]. 

Осылайша, мемлекет ЖҚШ-ны мемлекеттің аграрлық жүйесінің 

элементтері ретінде қабылдамай, ауыл тұрғындарының тіршілігін қамтамасыз 

ету элементтері ретінде қабылдауы тиіс. Жеке үй шаруашылықтары 

жағдайында мемлекетке пайда немесе мемлекет экономикасына қандай да бір 

үлес туралы мәселе болуы мүмкін емес, біз тек жұмысқа орналасу туралы 

айтып отырмыз. 

Сонымен қатар, кейбір ғалымдар «Жеке сектор жұмысының жоғары 

тиімділігін қамтамасыз ету, қосалқы шаруашылықтар, шаруашылық тізбесі 

және нормативтік құқықтық актілер жүйесін құру, жеке қосалқы 

шаруашылықтарды дамыту, бүкіл ел бойынша қызметті үйлестіру және 

қадағалау» қажет екендігін атап өтті [4]. 

Яғни, мемлекеттегі жеке қосалқы шаруашылықтарды бақылау және 

бақылау маңызды, бірақ бұл бақылау жеке қосалқы шаруашылықтарға салық 

салу немесе олардың жұмысын күшейту үшін емес, керісінше, тиімділік үшін 

ЖҚШ-ға көмек. Яғни, жеке қосалқы шаруашылықтарда мемлекеттік көмек 

бағдарламаларын әзірлеу және ауылдық жерлердегі нақты жағдайды бағалау 

үшін жеке қосалқы шаруашылықтар қызметінің нақты ауқымын түсіну қажет. 

Егер басқару элементі «босату» үшін енгізілсе «көлеңкеден шығару» және 

бастапқыда салықты бақылау, себебі бюджетті айтарлықтай толтыру жеке 

қосалқы шаруашылықтарда тиімсіз, бірақ cонымен бірге, ауылдық жерлердегі 

әлеуметтік шиеленіс бұл бақылауды күшейтуі мүмкін. 

Жеке қосалқы шаруашылықтарды пайдалануда проблемалар бар, мысалы, 

көптеген авторлар жер телімдерінің тиімсіз пайдаланылғанын атап өтті, 

себебі,оның тозған жерлер санатына ауысуы. Сондай-ақ, бөлінген табиғи 

жерлердің ауданы ірі қара мал алу үшін жеткіліксіз. Г.Р.Мадиевтың айтуынша, 

«Жеке қосалқы шаруашылықтардың дамуына кедергі болып табылатын негізгі 

факторлар: Малды толыққанды азықпен жеткіліксіз қамтамасыз ету; Ауыл 

шаруашылығы өнімдерін сатып алуды қанағаттанарлықсыз реттеу; Қаражат 

сатып алу мүмкіндігінің болмауы; Өндіріс, әсіресе шағын механикаландыру 

құралдары» [5].  

   Р. Т. Бәкірова «қоғамдық қатынастардың кез-келген нысаны сияқты, жеке 

қосалқы шаруашылықты басқару ол - заңды талап етеді екенін атап өтті. Жеке 
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қосалқы шаруашылықтарды басқару жөніндегі қатынастарды құқықтық реттеу 

азаматтар арасында, азаматтар мен заңды тұлғалар арасында,азаматтар мен 

қолданыстағы мемлекет белгілі бір принциптерде олардың мәнін білдіреді» [6]. 

Жеке қосалқы шаруашылықтарды құқықтық реттеудің негізгі қағидаттары: жер 

қатынастарын реттеу принциптері, мысалы, қоршаған ортаның экологиялық 

салауаттылығының басымдығы; жеке фермерлік шаруашылықтарды 

басқаратын азаматтар үшін жер пайдалану; осы аумақта тұратын халықтар 

мүдделерінің басымдығы; жерді нысаналы пайдалану қағидаты; жерге 

құқықтардың орнықтылығы қағидаты; ақылы жер пайдалану қағидаты; басқару 

үшін берілген және (немесе) сатып алынған жер учаскесі; жеке қосалқы 

шаруашылықтарды жүргізу кезінде жер учаскелерін пайдалануға кешенді 

көзқарас қағидаты; жерді пайдалануды жоспарлау қағидаты. 

Жоғарыда аталған принциптерді ескере отырып, жерді жайылымға ұтымды 

пайдалану Қазақстан Республикасы үшін маңызды проблема екенін атап өтуге 

болады. 

Сонымен, жоғарыда аталған Президенттің 1 қыркүйектегі 2021 жылғы 

жолдауында «мал жаю орындары бүгінде фермерлерге қол жетімді емес, 

өйткені, олар белгілі адамдарға тиесілі, олар өз иеліктерінен қол жетпейтін 

бекіністер салды», - деп мәлімдеді. Әкімдер бұл мәселені әртүрлі себептермен 

шеше алмай жүр, соның ішінде жеке тәуелділік. Билік уәкілетті мемлекеттік 

органдармен бірлесіпжағдайды түзету үшін қатаң шаралар қабылдауы керек. 

Ауыл тұрғындарының жеке қосалқы шаруашылықтарын жайылымдық 

жерлермен қамтамасыз етуге ерекше назар аудару керек. Олардың құқықтық 

мәртебесін және қолдау құралдарынтіркеу «жеке қосалқы бөлшектер туралы 

жеке заңда жазылуы талап етіледі». Үкімет мүмкіндігінше тезірек заң әзірлеуі 

керек. 

Құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерді айқындау 

мақсатында жеке қосалқы шаруашылықтарды жүргізу принциптерімен, 

мемлекеттік реттеу және оның қызметін қолдауға байланысты Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен «Жеке қосалқы 

шаруашылықтар туралы» заң жобасы әзірленді. 

Ұсынылған «Жеке қосалқы шаруашылықтар» заң жобасы бойынша 

жайылымдық жерлерге қол жеткізу мәселесі шешілмейді, бірақ іс жүзінде 

азаматтардың жағдайын нашарлататын бос емес жеке қосалқы 

шаруашылықтарға нормалар енгізілуде.  

Аталған «Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы» заң жобасында ауыл 

шаруашылығы жануарларының шекті саны бойынша норма сол елді мекендегі 

халық арасындағы жоғары әлеуметтік шиеленіс тудыруы мүмкін. «Ашық НҚА» 

сайтында Заң жобасын қоғамдық талқылау нәтижелеріне сәйкес Қазақстан 

Республикасының көптеген азаматтарынан  теріс пікірлер алынғанын көрсетті. 

Сонымен қатар, заң жобасына сәйкес: «Жеке қосалқы шаруашылықтарда, елді 

мекен шекарасында жануарларды ұстау нормативтерін елді мекеннің 

мұқтажына арнап бөлінген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге, 
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қолданыстағы ветеринарлық-санитарлық нормаларды және мал жүктемесінің 

нормативтерін ескере отырып, жергілікті өкілді органдар реттейді». 

Осылайша, норма жеке қосалқы шаруашылығы болуы мүмкін жануарлардың 

санына белгілі бір квотаны енгізеді. Өйткені заң жобасында, басқалармен қатар, 

жеке қосалқы шаруашылық тек сол елді мекеннің шегінде ғана орналасуы 

мүмкін. 

Заң жобасына сәйкес: «Жеке қосалқы шаруашылық – азаматтың және 

оның отбасы мүшелерінің елді мекенде орналасқан жер учаскесінде ауыл 

шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу бойынша өзі тұтынуына және 

жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбай, жеке мұқтаждықтарын 

қанағаттандыру үшін өткізуіне арналған қызмет түрі». 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 12-бабының 

37-тармағы бойынша «Жеке қосалқы шаруашылығы - ауылдық жерде және 

қала маңындағы аймақта орналасқан жер учаскесінде өз қажеттерін 

қанағаттандыруға арналған қызмет түрі».Яғни заң жобасында жеке қосалқы 

қызметтің тек елді мекеннің жерлерімен ғана шектелетін шаруашылықтарына 

жаңа анықтамасы ұсынылады. Ауыл шаруашылығы қызметі, ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жүзеге асырылатын шаруа немесе фермер 

қожалығы қызметіне жатады. Ал жеке қосалқы шаруашылық 273 елді 

мекендердің жерлерімен шектеледі. Алайда, іс жүзінде азаматтардың  жеке 

қосалқы шаруашылықты өз мұқтажы үшін шаруашылықтарын елді мекендердің 

ресми белгіленген шекараларында жүзеге асыра алады. Осылайша, қазіргі 

уақытта қолданыстағы Жер кодексінде «Жеке қосалқы шаруашылық» 

ұғымының редакциясы барынша жеке қосалқы шаруашылықты нақты 

айқындау мақсатында дәлме-дәл сәйкес келеді. 

Сонымен қатар, осы норманың мазмұнына қарай азаматтар үшін олар 

ұстайтын мал санына шектеу енгізілетін болады. Басқаша айтқанда, Қазақстан 

Республикасының Президентінің нұсқауын іске асырудың орнына ауыл 

тұрғындарының жеке аулаларын жайылымдармен қамтамасыз ету, заң 

жобасымен жеке аулалар болуы мүмкін тұрғындардың мал саны нақты 

шектеледі. Сондай-ақ, норма, оны тікелей түсіндіргенде ресми орналасқан тыс 

елді мекен шекараларында малдарды бақылауға арналған құралдары құқыққа 

ие болмайды.Өйткені соқтығысу және түсінбеушілік қаупі бар. 

Бүгінгі таңда қаралып жатқан «Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы» заң 

жобасы көбірек мұқият қарауды талап етеді, Президентжеке қосалқы 

шаруашылық малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша 

назар аудару қажет деп ойлаймыз. 

Сонымен қатар, ЖҚШ жаңа тұжырымдамасы бойынша ұсынылған 

нормалар орналасқан жер учаскесіндегі ЖҚШ қызметін жүргізу бөліктері елді 

мекен шектеу нормасы болып табылады, өйткені іс жүзінде қызмет одан тыс 

жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін елді мекендердің шекараларымен 

белгіленеді. 

Осылайша, жалпы мәселеге тоқталсақ, ЖҚШ өте сақтықпен реттеу қажет, 

өйткені бұл сұрақтар ауыл тұрғындарының әлеуметтік әл-әуқатымен  тікелей 
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байланысты және елде қоғамдық резонанс пен әлеуметтік шиеленіс тудыруы 

мүмкін. 
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МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУДА  ЗАҢДЫЛЫҚТЫ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ   ҚЫЛМЫСҚА 

ҚАРСЫ  КҮРЕС САЛАСЫНДАҒЫ ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҮЙЛЕСТІРУ 

ҚЫЗМЕТІ 

 

Жолманова А.Н., Куандыкова А.Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Зерттеу тақырыбының маңыздылығы заңның үстемдігін, құқықтық 

тәртіпті, қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету, бұл кез-келген қоғамның 

өміріндегі , мемлекет қызметіндегі маңыздылардың бірі. 

Сонымен қатар, осы саладағы міндеттер мемлекеттік қызметтің кез 

келген мемлекеттің негізі саясаты болып табылады. Өйткені, бұл саладағы 

жағдай белгілі бір қоғамды өте айқын сипаттайды, оның тұрақтылық дәрежесін 

көрсетеді, қандай да бір әлеуметтік саланың үйлесімді дамуы үшін 

мүмкіндіктердің әр азаматта болуын көрсетеді [1]. 

Қиын қылмыстық жағдайларда заңның үстемдігін,  құқықтық тәртіпті 

және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету бұл тек құқық қорғау 

органдарының үйлесімді өзара іс-қимылы ғана емес, сонымен қатар 

мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде болуы тиіс. 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnoe-podsobnoe-hozyaystvo-na-sovremennom/etape-razvitiya-agrarnogo-sektora-kazahstana/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnoe-podsobnoe-hozyaystvo-na-sovremennom/etape-razvitiya-agrarnogo-sektora-kazahstana/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-pravovogo/regulirovaniya-lichnogo-podsobnogo-hozyaystva/viewe
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-pravovogo/regulirovaniya-lichnogo-podsobnogo-hozyaystva/viewe
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Прокуратура қызметінің негізгі бағыттарына қосымша, ол заңның 

үстемдігін қамтамасыз ету мен нығайтудан, адам құқықтарын, азаматтық 

құқықтар мен бостандықтарды, қоғам мен мемлекеттің мүдделері заңмен 

қорғалғандықтан, сондай-ақ заң шығарушы прокурор кеңсесіне де  құқық 

қорғау және мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру жөніндегі өкілеттіктер 

берді. 

Прокуратураның үйлестіру функциясы объективті түрде құқық үстемдігін 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша мемлекеттік биліктің барлық 

тармақтарының өзара іс-қимыл құрылымы ретіндегі рөлі болып табылады. 

Прокуратура және прокурор кеңсесі жұмысының ерекше салаларында 

үйлестіруді бөлу,оның одан әрі дамуы, ең алдымен, ықпалдың маңыздылығына 

байланысты қоғамның қылмыстық көріністерден қауіпсіздігі және мемлекеттік 

органдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған осы қызметтің 

нәтижелерінен тұрады [3]. 

Ережеге сәйкес Үйлестіру кеңесі консультативтік және әдіснамалық 

ұсынымдық сипатта болады, ол бір мақсатқа бағыну мақсатын көздемейді, 

арнайы қосымша басқару органын құруды көздейді. Бұл қызмет тек дамуға 

бағытталған, бірлескен талқылау, содан кейін әрбір органның өкілеттіктері 

шеңберінде қылмысқа қарсы күрес жөніндегі бірлескен шараларды іске асыру 

[4]. 

Өздеріңіз білетіндей, құқық қорғау органдарының мақсаты - бұл 

қылмысқа қарсы күресті күшейту шараларын қабылдаудан тұрады. 

Үйлестіру кеңесі, шешім жобаларын талдау және дайындау кезінде құқық 

қорғау органдары қатысушылардың назарын қылмысқа қарсы күрестің мақсаты 

және әдістеріне, қазіргі уақытта бұл бағытта қажеттілік бар екендігіне 

аударады. 

Үйлестіру кеңесі жұмысының оң әсеріне қарамастан құқық қорғау 

қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруда, құқық тәртібі және 

қылмысқа қарсы күрес, бірқатар проблемалық мәселелер бар, бірінші кезекте 

заңнамалық шешімді талап ететін проблемалық мәселелер. 

Мысалы, заңның үстемдігін қамтамасыз етудегі прокурорлық 

үйлестірудің рөлі заңның үстемдігі және мемлекеттік деңгейдегі қылмысқа 

қарсы күресте әлі де бағаланбады, бұл құқықтық базаның жетілмегендігіне 

байланысты және үйлестіру қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың 

болмауы. 

Құқықтық актілердегі кемшіліктердің болуы үйлестіру іс-шараларын 

жүзеге асыру бойынша заңның үстемдігін, құқықтық тәртіпті және қылмысқа 

қарсы күресті тиімді қамтамасыз етуге кедергі.  

Осыған байланысты, үйлестіру іс-шараларының тиімділігін арттыру үшін 

прокуратура қызметіне мыналар ұсынылады. 

Біріншіден, Қазақстан Республикасының «Прокуратура туралы заңдылықты, 

құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметті үйлестіру» заң жобасын тақырыпты, мақсаттар мен міндеттерді, 

принциптерді, бағыттар мен модельдерді анықтау, бөлімшелер, функциялар 
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мен құзыреттер арасындағы өзара іс-қимылды үйлестіру, үйлестіру қызметіне 

қатысушылардың (субъектілердің) құқықтық мәртебесін айқындау бойынша, 

мемлекеттік құрылымдардың өзара іс-қимылы мен үйлестіру шараларын, 

сондай-ақ олардың жауапкершілігін сақтамау, мемлекетаралық деңгейде 

дайындау және т. б. 

Екіншіден, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

прокурорлардың өкілеттіктері мен құзыреті, прокуратура органдарының түрлі 

деңгейдегі қызметін үйлестіру, жалпы ережелерді анықтайтын басқа ережелер, 

өзара іс-қимыл және үйлестіру туралы  Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдардың заң үстемдігін құқық тәртібін және қылмысқа қарсы 

күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін айқындайтын «Прокуратура туралы 

заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметті үйлестіру» туралы арнайы тарауды қосу; 

Осыған байланысты, прокуратураның үйлестіру қызметінің тиімділігін арттыру 

үшін мыналар ұсынылады. 

Біріншіден, ведомствоаралық өзара іс-қимылдың және үйлестірудің нысанасын, 

мақсатын, міндеттерін, қағидаттарын, бағыттарын, нысандарын, 

функцияларын, құзыретін, үйлестіру қызметіне қатысушылардың 

(субъектілердің) құқықтық мәртебесін айқындай отырып, «Мемлекеттік 

органдардың заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және қылмысқа 

қарсы күрес жөніндегі қызметінің өзара іс-қимылы және үйлестіру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу үйлестіру шараларын 

сақтамағаны үшін, сондай-ақ мемлекеттік құрылымдардың мемлекетаралық 

деңгейдегі өзара іс-қимылы мен ынтымақтастығының нысандары туралы және 

т. б. өзгерту; 

 Екіншіден, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 

«Прокуратураның заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және 

қылмысқа қарсы күрес жөніндегі қызметін үйлестіру туралы» арнайы тараумен 

толықтыру қажет, онда мыналар айқындалады: әртүрлі деңгейдегі прокуратура 

органдары прокурорларының «Заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету 

және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік органдардың өзара іс-

қимылы және қызметін үйлестіру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

жалпы нормаларын нақтылайтын үйлестіру қызметін жүзеге асыру кезіндегі 

өкілеттіктері мен құзыреті; 

Біз сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті 

және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі 

(хатшылық) туралы Ереженің 8-тармағын мынадай редакциядағы 11-тармаққа 

(отырыстың хаттамасы) қосу орынды деп санаймыз: «Үйлестіру кеңесінің 

шешімдері барлық үйлестіру субъектілері үшін міндетті болып табылады».  

Заңнаманың 7-тармағына сәйкес Үйлестіру субъектілері (қатысушылары) 

прокуратурамен, Ұлттық қауіпсіздік комитетімен қатар сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігі, Ішкі Істер Министрлігі, Әділет министрлігі және қаржы 

мониторингі агенттігі және басқа органдар болып табылады, мысалы, 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті. 
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Үйлестіру қатынастарының субъектілерін айқындау кезінде Үйлестіру 

кеңестерінің жұмысына басқа да шақырылған адамдардың (басшылардың 

орынбасарлары, қоғамдық ұйымдардың басшылары, судьялар, депутаттар және 

т.б.) қатыса алатынына назар аудару қажет. Алайда, олар өздері ұсынатын 

ұйымдар да, қауымдастықтар да үйлестірудің субъектілері (қатысушылары) 

емес. Соттар өздерінің ерекше конституциялық мәртебесіне байланысты 

үйлестіру қатынастарының субъектілері бола алмайды және олармен де, 

бұқаралық ақпарат құралдарымен де, қылмыспен күрестегі қатынастар өзара іс-

қимылдың синонимі ретінде түсінілмейді. Өзара әрекеттесу ұғымын үйлестіру 

қалыптастыратын тәуелсіз құқықтық құбылыстың синонимы ретінде түсінуге 

болмайды.  

Осыған орай, құқық қорғау органдарының барлық өзара іс-қимылын 

үйлестіру қызметінің негізі ретінде қарастыру қажет емес, тек үйлестіру 

қатынастарының аясында пайда болатындар қылмыстың асығыс уақыты ғана.  

Сонымен қатар, соңғы уақытта қылмыстар трансұлттық сипатқа ие бола 

бастағанын атап өткен жөн, бұл шетелдік құқық қорғау органдарымен тиісті 

өзара әрекеттесуді талап етеді. Қазіргі қылмыстың трансұлттық сипаты 

посткеңестік кеңістіктегі қайшылықтарды жою, сондай-ақ шет елдердегі ұқсас 

құрылымдармен жұмысты біріктіру және үйлестіру жөніндегі 

ұйымдастырушылық қызметті қамтиды. Осыған байланысты Қазақстанның 

халықаралық деңгейде үйлестіру қызметіне қатысуын реттейтін арнайы 

норманы қабылдау ұсынылады, бұл «Прокуратура туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 38-бабы 2-тармағының 7-тармақшасын мынадай 

сөздермен толықтыру қажет етеді: «Құқық қорғау органдарының қылмысқа 

қарсы күрес жөніндегі мемлекетаралық деңгейдегі өзара іс-қимылын 

қамтамасыз етеді».  

Осылайша, жоғарыда аталған ұсыныстар, біздің ойымызша, Заңдылықты, 

құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз етуде 

прокуратураның үйлестіру қызметінің тиімділігін арттыруға оң әсер етеді. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ТАСЫМАЛДАУ 

ШАРТЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

Абилхан Е.Ә., Адайбаев Б.С., Жантөре А.М., 

Иньятова Н.Т., Мыңжасар А.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Азаматтық құқықтық қатынастарда жүкті тасымалдау шарты көліктік 

шарттар жүйесінде басым орынды алады, яғни негізгі шарт болып табылады. 

Себебі дәл осы шарт материалдық құндылықтарды тасымалдаумен байланысты 

негізгі міндеттерді атқарады. Соған қарамастан, ҚР АК-де жүктерді 

тасымалдаумен байланысты қатынастарды құқықтық реттеу міндеттемелік 

шарттардың басқа түрлерін реттеумен салыстырғанда айтарлықтай 

ерекшеленеді. Тасымалдау сияқты күрделі міндеттемені реттейтін ережелерге 

заң шығарушы жиырма шақты ғана баптарды арнаған (мәселен, салыстыру 

үшін ҚР АК-нің 25-тарауы сатып алу шартында жүздей бап бар). Жүк 

жөнелтуші, тасымалдаушы мен жүк алушының арасындағы қарым-қатынас 

негізінен ҚР АК-нің 34-тарауымен, арнайы көліктік заңдармен, тасымалдау 

ережелерімен реттеледі. 

Азаматтық және көліктік заңдардың дамуы мен жетілдірілуі теориялық 

және тәжірибелік тұрғыдан да өзекті болып табылатын көптеген шешілмеген 

мәселелерді туындатады. Жүк тасымалдау ережелерінің жетілмеуі және 

тәжірибеде қолдану үшін тиімсіздігі, сәйкесінше, цивилистика ілімінде жүкті 

тасымалдау шартының құқықтық табиғатын, олардың пәні мен мәнісін әрқалай 

түсінуге әкеледі. Қалыптасқан жағдайды көліктік міндеттемелердің 

экономикалық табиғатына сай келетін және жүкті жеткізу үрдісін ортақ 

құқықтық реттеудің талаптарына сай келетін ережелерді құрастыру жолымен 

түзетуге болады. Бұл міндетті шешу зерттеу пәні болып табылатын шарттың 

және олардың негізі болатын экономикалық қатынастардың құқықтық 

табиғатын нақты зерттеу қажеттігін анықтап береді [1, с 42-44]. 

Жүкті тасымалдау шартының заңды табиғатына жүргізілген зерттеу 

жұмысы азаматтық құқық ғылымында біртекті көзқарастардың 

қалыптаспағанын байқатады. Жүкті тасымалдау шартының құқықтық 

табиғатына қатысты пікірталастар заң әдебиетінде кеңестік дәуірден бері 

толассыз жүргізіліп келеді. Зерттеу тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстарының 

көптігіне және олардың құндылығына қарамастан, көліктің жеке түрлерімен 

жүкті тасымалдау шартын құқықтық реттеуді жалпылама талдауға жеткіліксіз 

назар аударылған деп есептейміз. 

Тасымалдау шарты — азаматтық құқықтағы ең маңызды шарттардың 

бірі, ол ұзақ уақыт бойы мердігерлік шартының жеке түрі ретінде 

қарастырылып келген болатын. Қазақстандық азаматтық құқықтың аумағында 

https://univer.arsu.kz/advicer/students/profile/28299
https://univer.arsu.kz/advicer/students/profile/30220
https://univer.arsu.kz/advicer/students/profile/28613
https://univer.arsu.kz/advicer/students/profile/29944
https://univer.arsu.kz/advicer/students/profile/29082
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тасымалдау шартын дербес түрге бөліп қарастыру кеңестік мемлекеттің 

қалыптасу кезеңінде аяқталған ұзақ та қиын үрдістен өтті. 

 «Тасымалдау шарты — бір тарапты, тасымалдаушыны, сыйақы үшін басқа 

тараптан, жөнелтушіден, қабылдап алынған заттарды құрлық жолымен немесе 

су жолымен, өзінің жылжымалы құралымен белгіленген жерге дейін жеткізуге 

және белгілі бір тұлғаға — қабылдап алушыға табыстауға міндеттейтін келісім» 

[2, с 36-37]. 

Қазақ КСР-ның 1964 жылғы Азаматтық кодексінің 34-тарауында 

«Тасымалдау» деген атаумен көлік ұйымдары мен клиенттердің арасындағы 

қатынастарды реттейтін тасымалдау шартының құқықтық негіздері 

тыңғылықты бекітілді (363–376-б.). Аталған заңнамалардың негізінде 

тасымалдау ережелері КСРО Темір жолдарының жарғысында (1964), КСРО 

Сауда мақсатында теңізде жүзу кодексінде (1968), Қазақ КСР-ның Автомобиль 

көлігінің жарғысында (1970) нақтыланып, жан-жақты реттелді. 

Қазақстан егемендігі мен тәуелсіздігінің орнығуымен, нарықтық экономикаға 

жасалған бетбұрыстардың негізінде шарт жасасу еркіндігі қағидасына 

негізделген қолданыстағы ҚР АК-нің 688-бабында бекітілген нормалар 

тасымалдау қатынастарының шарттық табиғатына қатысты пікірталастардың 

толастауына негіз болды. 

ҚР АК-нің 688-бабына сәйкес, жүкті тасымалдау тасымалдау шартының 

негізінде жүргізіледі. 

Жүктi тасымалдау шарты бойынша бiр тарап (тасымалдаушы) өзiне басқа 

тараптың (жүк жөнелтушiнiң) сенiп тапсырған жүгiн белгiленген мекенге 

жеткiзуге және жүктi алуға уәкiлеттi адамға (алушыға) оны беруге 

міндеттенеді, ал жүк жөнелтуші жүкті тасымалдағаны үшiн шартқа немесе 

тарифке сәйкес ақы төлеуге мiндеттенедi. Жүк тасымалдау шарты көліктiк 

құжатын, коносаменттi, тауар-көлік құжатын немесе жүк тасымалдаудың көлік 

туралы заң актiлерiнде көзделген өзге құжатын толтыру арқылы рәсiмделедi 

(ҚР АК-нің 689-б.). 

Берілген анықтамадан жүк тасымалдау шартының заңды табиғатын 

келесідей сипаттауға болады: нақты, екі жақты, өтеулі шарт. Нақты болып 

табылу себебін тасымалдаушы міндеттемесінің жүктерді жөнелтушіден 

қабылдаған сәтте туындауымен түсіндіреді. Тек қана кеме жалдау (чартер) 

шартын жасасу жолымен жүкті теңіз арқылы тасымалдау шарты консенсуалдық 

шарт деп есептеледі. Тасымалдау шартының консенсуалдық сипаты 

тараптардың өзара келіскен жағдайлары негізінде жүкті белгіленген жерге 

тасып жеткізу міндетінің туындау сәтінен айқындалады. Ал нақты шартта 

міндеттеме жүкті тасымалдау үшін табыстау фактісінен туындайды. 

Жүк тасымалдау шарты көліктiк құжатын, коносаменттi, тауар-көлік құжатын 

немесе жүк тасымалдаудың көлік туралы заң актiлерiнде көзделген өзге 

құжатын толтыру арқылы ресiмделедi. Демек, жүкті тасымалдау шарты 

жөнелтушіден жүкті қабылдап алып, оған аталған құжаттардың біреуін берген 

сәттен бастап жасалды деп есептеледі. 
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Жүкті тасымалдау шартының пәні болып тасымалдаушының жүкті жөнелту 

жерінен жеткізу жеріне дейін тасып жеткізу және оны жүк қабылдаушыға 

табыстау табылады. Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру шартынан 

айырмашылығы, нақты жүктерді тасымалдауды қарастырады. Сондықтан да 

оны заң әдебиетінде нақты жүкті тасымалдау туралы шарт деп атап жүр [3,с 24-

25]. 

Соңғы уақытта заң әдебиетінде тасымалдау шартын нақты шарт ретінде 

сипаттайтын заңдық табиғатына күмән келтірілуде. Оның себебі тасымалдау 

шартының жүйесіне алуан түрлі ұйымдастырушы шарттарды енгізу есебінен 

тасымалдау шартының аумағы кеңейтілуде. Бұл тасымалдау шарты туралы 

қалыптасқан теориялық көзқарастарды түпкілікті қайта қарауды қажет етеді 

[4,с 72-74]. 

Сонымен, азаматтық құқық ғылымындағы жүкті тасымалдау шартының ұғымы 

мен құқықтық табиғаты туралы теориялық мәселелерді зерттеп, азаматтық және 

көліктік заңнамалардың ережелеріне талдау жүргізе келе, төмендегідей 

қорытындыларға келеміз: 

Заң әдебиетінде жүктерді тасымалдау шартының екі түрлі табиғаты туралы 

пікірлерді зерделей отырып, біз жүктерді тасымалдау шарты нақты шарт деген 

қорытындыға келеміз. Себебі бұл шартты әрі нақты, әрі консенсуалды деп 

қарастыратын болсақ, онда тасымалдау шарттарына оған ұқсас емес 

міндеттемелерді, атап айтқанда, ұйымдастырушы шарттарды жатқызуға болар 

еді. 

Жүктерді тасымалдау шарты үшінші жақтың, яғни жүк қабылдаушының, 

пайдасына орындалатын шарттардың қатарына жатқызылады. Өйткені, ҚР АК-

нің 689-бабына сәйкес, жүкті тасымалдау шарты екі тарап — жүк жөнелтуші 

мен тасымалдаушының арасында жасалады, сондай- ақ шарт бойынша 

тасымалдаушы «жүкті алуға уәкілетті адамға (алушыға) оны беруге 

міндеттенеді». 

Жүктерді тасымалдау шарты өтеулі қызмет көрсету туралы шарттардың бір 

түрі болып табылады. Аталмыш шарттың пәні ретінде жүктерді бір жерден 

екінші жерге тасымалдап жеткізу бойынша клиентке қызмет көрсету болады 

[5,с 45-46]. 

Жүкті тасымалдау шартын қосылу шарттарына жатқызу ұсынылады. Себебі 

жүкті тасымалдау шарты тасымалдаушының шарттың нысаны болып 

табылатын стандартты құжатты (көлік құралының түріне қарай коносамент, 

жүк құжат, тауар-көлік құжатын) толтырып, жүк жөнелтушіге табыстауы 

жолымен жасалуы, бұл шарттың жағдайларына клиенттің қосылуын білдіреді. 
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Ахетов Н.А.,Әбдібай Т.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Біздің елімізде шығармашылық жұмыстармен айналысуға толықтай 

кепілдік берілген. Ол Қазақстан Республикасының Негізгі Заңы 

Конституциясының 20-бабында: «Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік 

беріледі. Цензураға тыйым салынады» деп айқын тұжырымдалған. Сондай-ақ, 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде мүліктік қатынастар теңдігі 

тайға таңба басқандай айқын көрініс тапқан. Мұнымен қоса азаматтық 

заңнамалардың негізгі принциптері, олармен реттелетін қатынастардың теңдігі, 

кез келген меншік түріне қол сұқтышу, келісімдердің еркіндігі, азаматтардың 

жеке ісіне араласуға жол бермеу, азаматтық құқықтардың кедергісіз жүзеге 

асырылуын, бұзылған құқықтарды қалпына келтіруді қамтамасыз ету немесе 

сот арқылы қорғау зор маңызға ие [1, с 42-44]. 

Авторлық құқық - автордың жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары. 

Авторлық құқық және сабақтас құқығы авторлардың өнер туындыларын, 

қойылымдарды, орындаушылықты, эфирлiк және кабельдiк хабар тарату 

ұйымдарының хабарларын қорғайды.  

Авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берiлу әдiсi 

мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып 

табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады. 

Авторлық құқық белгiлi бiр объективтi түрге ие болған: 

 жазбаша (қолжазба, машинкаға басылған, нотаға жазылған және сол сияқты);  

 ауызша (көпшiлiк алдында айтушылық, көпшiлiк алдында орындаушылық 

және сол сияқты);  

 үнжазба немесе бейнежазба (механикалық, сандық, магниттiк, оптикалық 

және сол сияқты);  

 бейнелеу (сурет, нобай, көркемсурет, жоспар, сызба, кино, телебейне - немесе 

фотокадрлар және сол сияқты);  

 көлемдi - кеңiстiктi (мүсiн, үлгi, макет, ғимарат, және сол сияқты);  



295 
 

 өзге де нысанда жария болған да (жарияланған, жарыққа шыққан, баспадан 

шыққан, көпшiлiк алдында орындалған, көпшiлiк алдында көрсетiлген), 

жарияланбаған да туындыларға қолданылады [2, с 28-30].  

Авторлық объектілердің түрлері Авторлық құқық объектiлерi болып табылатын 

туындылар:  

1. Мыналар авторлық құқық объектiлерi болып табылады:  

1) әдеби туындылар;  

2) драмалық және музыкалық-драмалық туындылар;  

3) сценарий туындылары;  

4) хореография және пантомима туындылары;  

5) мәтiнi бар немесе мәтiнi жоқ музыкалық туындылар;  

6) дыбыс-бейнежазу туындылары;  

7) кескiндеме, мүсiндеме, графика және бейнелеу өнерiнiң басқа да 

туындылары;  

8) қолданбалы өнер туындылары;  

9) сәулет, қала құрылысы, дизайн және бау-саябақ өнерi туындылары;  

10) суретке түсiру туындылары және суретке түсiруге орайлас әдiстермен 

жасалған туындылар;  

11) карталар, жоспарлар, нобайлар, безендiрулер және географияға, топография 

мен басқа ғылымдарға қатысты үш өлшемдi туындылар;  

12) ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар;  

13) өзге де туындылар.  

2. ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды қорғау ЭЕМ-ге арналған 

бағдарламалардың (соның iшiнде операциялық жүйелердiң) бастапқы мәтiн мен 

объектiлiк кодты қоса алғанда, кез-келген тiлде және кез-келген нысанда 

жасалуы мүмкін барлық түрiне қолданылады.  

3. Авторлық құқық объектiлерiне мыналар да жатады:  

1) туынды шығармалар (аудармалар, өңделген дүниелер, аннотациялар, 

рефераттар, түйiндер, шолулар, инсценировкалар, музыкалық өңдеулер және 

басқа да ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларын өңдеулер);  

2) жинақтар (энциклопедиялар, антологиялар, деректер базалары) және 

материалдарының iрiктелуi және (немесе) орналасуы жағынан шығармашылық 

еңбектiң нәтижесi болып табылатын басқа да құрама туындылар. Туынды және 

құрама шығармалар, өздерiнiң негiзге алынған немесе өздерiне енген 

туындылардың авторлық құқық объектiлерi болу болмауына қарамастан, 

авторлық құқықпен қорғалады. 

Авторлық құқық түсінігінде авторға тиесілі шығармашылық еңбек нәтижесінде 

пайда болган ғылыми, мэдени жэне әдеби өнертабыстар, мүліктік жэне жеке 

мүліктік емес құқықтар жатады [3, с 42-44]. 

Авторлық құқық және авторлық құқык объектілері бірнеше категорияларға 

бөлінеді: 

Мүліктік және мүліктік емес авторлық құқықтар. Айрықша және айрықша емес 

авторлық құқықтар. Өнер туындыға айрықша құқығы бар адамдар оны жеке-

дара қолдануға құқылы және басқа адамдардың өнертабысты қолдануына тиым 
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сала алады. Өнертабыстың авторы, өз құқығын үшінші тұлғаға бермесе 

(айрықша қүқыктарын беру туралы авторлық келісім-шарт жасамаса), айрықша 

құқыққа ие болады. 

Өнертуындыға айрықша емес құқығы бар тұлғаға және осындай әдіспен 

аталған өнертуындыны қолдану үшін рұқсат алған басқа да тұлғаларға, 

өнертуындыға айрықша құқығы бар түлғамен бірдей қолдануына қүқығы бар. 

Егер шартта өзгеше көзделмесе, авторлық келісім-шартпен берілген құқықтар 

айрықша емес деп саналады. 

Мүліктік емес авторлық құқық ол жеке құқық болғандықтан, онымен 

мүліктік құқық сияқты: сатуға, сатып-алуға, сыйлауға, мүралық етуге жасауға 

болмайды. 

Авторлық құқық зияткерлік меншікті қорғайтын нысанның бірі, ғылым, 

мәдениет және өнер туындыларын жасаудағы жэне қолданудағы қүықтық 

қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығы. 

Авторлық құқық автордың бүкіл ғүмырында және автор қайтыс 

болғаннан кейін 70 жыл көлемінде сақталады. Авторлық құқығы, атына 

құқығы, автордың атағын қорғау құқығы мерзімсіз сақталады. 

Қазақстан азаматтарымен жасалған өнер туындыларының авторлық 

құқығы, олардың қайда тіркелгендігі немесе тіпті тіркелмегендінен тәуілсіз, 

мәдени және әдеби өнер туындыларын қорғауға байланысты Берн 

конвенциясының қатысушылары болатын барлық елде қорғалады [4, с 73-74]. 

Авторлық құқық объектілері бағытының қадіріне және бейнелеу 

нысанынан тәуелсіз ғылым, әдебиет және мәдениет туындылары болып 

есептеледі. 

Сонымен қатар, авторлық құқық объектілерін нақты белгілері болатынын 

атап кеткен жөн. 

Авторлық құқық объектісінің бірінші белгісі - бұл оның жасалуының 

шығармашылық мінезі, және екінші белгісі-бұл ойын білдірудің объективті 

нысаны. Бұл дегеніміз, авторлық құқық объектісі автордың шығармашылық 

еңбегінің нәтижесі болу тиіс, және материалдық жеткізушіде тіркелуі керек 

(жазбаша нысанда, бейнелеу нысанында, дыбыс немесе бейне жазбаларда, 

көлемді-кеңістік нысанында), сондай-ақ авторлық құқық көпшілік алдында 

орындалған ауызша формада болуы мүмкін. 

Авторлық құқықты қорғау белгісінің болмауы, авторлық құқықтың 

қорғалмайтынын білдірмейді, себебі, авторлық кұқық туындының пайда болған 

кезінен басталып және авторлық құқықты қорғау үшін туындының 

тіркелгендігі немесе басқада бір формалдықты қажет жоқтығын білдіреді. 

Авторлық құқықтың қорғау белгілері бар немесе жоқтығы туындыны 

лицензиялауға әсер етпейді. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК 

ҚАТЫНЫСТАРЫ БОЙЫНША ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ ӘЛЕУМЕТТІК 

НЫСАН РЕТІНДЕ 

 

Сансызбаев А.С., Сапина Ж.Н., Сарманова А.С., Сәрсенбай Р.М.,        

Сәрсенбайұлы Б., Сейсембаева Ж.М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өз алдына «әлеуметтік бағдар 

ұстанған, нарықтық экономикасы бар қуатты егеменді мемлекет құру» міндетін 

қойды және ол жаңа қоғамдық қатынастардың қалыптасуына негіз болды. 

Тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде біз әлеуметтік даму арқылы орасан зор жолдан 

өттік. Алғашқы жылдары бұл жол кедейлік пен жұмыссыздық пробле-

маларының шиеленісуімен ерекшеленді. Мемлекеттік ресурстардың 

тапшылығынан әлеуметтік қорғауға жұмсалатын қаражат жетіспеді. Әлеуметтік 

төлемдерді алушылар саны төмендеп, әлеуметтік жәрдемақылардың нақты мөл-

шері азайды. Алайда күрделі жағдайларға қарамастан халықтың өмір сүру дең-

гейінің төмендеуіне жол бермеу және оларды әлеуметтік тұрғыдан қолдау 

бойынша бірқатар шара қабылданды, ұзақ мерзімді әлеуметтік басымдықтар 

қалыптасты. Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстанды 

әлеуметтік мемлекет деп жариялады [1, с 18-20]. 

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде әлеуметтік әріптестік дегеніміз – бұл 

әлеуметтік – еңбектік қатынастарды реттеу жүйесі және жалдамалы 

жұмысшылармен жұмыс берушілер арасындағы келісім арқылы коллективті 

келісім шарттарға отыру. Келісім шарт құралы ретінде еңбек ақы төлеу 

сұрақтары, жұмыс бастылық, еңбек шарттары, әлеуметтік қамтамасыздығы 

және әлеуметтік кепілдемелер белгілі бір мамандық иелеріне, сала және 

территорияның жұмысшыларына мемлекетінен келісілген минимумға сәйкес 

қарастырылады. 

Келісімдер мемлекеттік делдалдығы арқылы жүзеге асады, делдалдыққа тікелей 

қатысуы (өз өкілдері арқылы) немесе сырттай қатысуы (арбитражды органдар, 

келістіретін комиссия және заңды актілер арқылы) мүмкін. Коллективті- 

келісімді реттеу компромисс негізінде жалдамалы жұмысшылар, жұмыс 

берушілер мен мемлекет қызығушылықтарын келістіріп, әлеуметтік- еңбектік 

қатынастарын реттеудің нарықтық механизмінің басты толықтырушысы болып 
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табылады. Келтірілген анықтама әлеуметтік әріптестіктің жалпылама 

келтірілген. Пікірлердің көптігіне қарамастан, басты көп таралған үшеуін бөліп 

көрсетуге болады. 

1) Әлеуметтік әріптестік - бұл жалдамалы жұмысшы мен жұмыс беруші 

арасындағы қарым қатынастар жүйесі. Осы секілді пікірлерге сәйкес 

нарықтық қатынастар жүйесі дамыған елдерде қазіргі уақытта 

сыныптық қарама қайшылықтардан кетуге мүмкіндігі бар. Сыныптық 

қарама қайшылықтар қоғамдағы әртүрлі жақтардың 

қызығушылықтарын жақтайтын ұйымдар қарама -қайшылығына 

жалғасуы мүмкін, бұларды келіссөздер арқылы түзеуге болады. 

2) Әлеуметтік әріптестік - қарсы қызығушылықтарды келістіру әдісі, 

әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешу әдісі және жалдамалы 

жұмысшылар мен жұмыскерлер сыныбы арасындағы қарама-

қайшылықтарды реттеу. Қазіргі Батыс қоғамының экономикалық және 

әлеуметтік сфералардағы өзгерістерге қарамастан, класстар арасындағы 

қарамақайшылықтар әліде сақталуда. 

Әлеуметтік әріптестік мұнда – сыныптық қарама-қайшылықтарды жұмсарту 

әдісі. Әлеуметтік әріптестік мұнда қызығушылықтарды келістірудің әдістерінің 

бірі [2, с 31-32]. 

Әлеметтік әріптестік – бұл жалдмалы жұмысшылар мен жұмыс берушілер 

қызығушылықтарын келіссөздер арқылы келісімге келу тәсілі, жақтардың 

перспективтивалық қызығушылықтары сәйкестілік, класстық тайталастық 

орынына тең құқылы серіктестердің істесуі келеді. 

Екінші көзқарасты қолдаушылар қазіргі капитализм өткен ғасыр капмтализинен 

айырмашылығы болмайды дейді. Өндірістегі нақты құралдарға жеке меншікте 

болуы сақталуда, сондықтанда жалдамалы жұмысшылар мен капиталистер 

қарамақайшылығында сақталуда. Олардың қызығушылықтарының сәйкес 

келмеуі әр минут сайын, күн сайын , әр дайым білінеді. Капиталистер - өндіріс 

құралдарының иелері болғанықтан қоғамдық қатарлар сақталғанын қалайды. 

Ал жұмысшыларға ол тиімсіз. Мұндай жағдайда әлеуметтік әріптестік 

қарамақайшылықты жоятын жалғыз шешім. 

Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік келесі міндеттерді 

атқаруға бағытталған: 

-әлеуметтік және еңбек пен солармен байланысты басқа да қарым-қатынасын 

реттейтін тиімді механизм жасау; 

-қоғамның барлық топтарының қызығушылықтарын есепке алу негізіндегі 

қоғамдық келісімдер мен әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге атсалысу; 

-жұмысшылардың еңбек құқықтарына кепілдік беру мен олардың әлеуметтік 

қорғалуын қамтамасыз етуді жасау; 

-барлық деңгейдегі әлеуметтік әріптестік арасындағы келісімдер мен кеңестер 

процесіне атсалысу; 

-ұжымдық еңбек даулары мен жанжалдарға рұқсат етуге ат салысу. 

Әлеуметтік әріптестік әлеуметтік әріптестік органдар жағының өзара қарым-

қатынас түрін мынадай деңгейлерде қамтамасыз етеді: 
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-республикалық деңгейде; 

-салалық деңгейде; 

-аймақтық (облыстық, қалалық, айдандық) деңгейде. 

-Ұйым деңгейіндегі әлеуметтік әріптестік Қазақстан республикасы 

Заңнамасымен реттеледі. 

Еңбек және әлеуметтік әріптестік Департаментінің  Еңбек және әлеуметтік 

әріптестік облысындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске 

асыруды және құрастыруды қамтамасыз етуге жауапты: 

- еңбек қарым-қатынастарын және корпоратвитік әлеуметтік жауапкершілікті 

дамытудың құқықтық қағидаларын жетілдіруге үлесін қосады; 

- лайықты еңбек принциптерін енгізу бойынша бағдарламалар мен шараларды 

өңдеу мен іске асыруға қатысады; 

- халықаралық еңбек стандарттарын енгізуге қатысады; 

Әлеуметтік әріптестіктің негізгі мақсаты – қоғамның, жалдамалы жұмысшылар 

мен жұмыс берушілер мүдделерінің теңгерімділігіне қол жеткізуге негізделген 

еңбек саласындағы әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарын тиімді 

дамытуға бағытталған саясаттың әзірленуі, қабылдануы және жүзеге асырылуы 

деп есептеуге болады. Одан басқа, әлеуметтік әріптестік қазақстандық 

қоғамның барлық таптарының мүдделерін объективті жолмен ескеру негізінде 

әлеуметтік тұрақтылық пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге, 

жұмысшылардың еңбек құқықтарының сақталуына кепілдік беруге және 

олардың әлеуметтік қорғалуын жүргізуге, еңбек даулары мен жанжалдарды 

тиімді шешілуіне ықпал етуге көмек беру үшін құрылған ұйым [3, с 42-44].  

Қазақстан Республикасындағы еңбек қарым-қатынастары дамуының қазіргі 

деңгейінде, әлеуметтік әріптестік жүйесі республикалық, салалық өңірлік 

деңгейінде және кәсіпорынның деңгейіндегі үш жақты келісім жасау түрінде 

жүргізілгені тиімді болатынын кей бір кәсіпорындардың тәжірибесі көрсетіп 

отыр. Кәсіпорын деңгейінде жұмыс берушінің, жұмысшылардың және 

кәсіподақтың арасында ұжымдық келісім-шарт жасалынады. Ұжымдық келісім-

шарт сол кәсіпорында еңбек қатынастарының даму процесінде кездесетін 

мәселелердің заңмен бекітілген шеңберінде шешілуін қарастырады. Салалық 

деңгейде сәйкесінше атқару ұйымдары мен жұмыс берушілердің және 

жұмысшылардың уәкілетті өкілдері арасында салалық келісімдер жүргізіледі. 

Келісімдер нақты саланың жұмысшылары үшін арналған ақы төлеу 

мөлшерімен және еңбекпен байланысты басқа да мәселелерін, олардың 

міндеттері мен әлеуметтік кепілдіктерін және жеңілдіктерін анықтайтын 

жазбаша келісім-шарт түрінде ресімделеді [4, с 63-64]. 

Сонымен қатар келісімдерде қабылданған мөлшерінің орындалуы әлеуметтік 

әріптестіктің барлық қатысушылары үшін міндетті екенін атап өту қажет. 

Серіктестіктің әр бір келесі деңгейінде келісушілер одан жоғары деңгейде 

келісіп қабылдаған мөлшерлерді сақтауға міндетті. 
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Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік құқықтарына байланысты 

қатынастарды құқықтық реттеуді жетілдірудің қазіргі заманғы процесі 

зияткерлік меншік құқықтарын реттейтін заңнамадағы олқылықтар мен 

қайшылықтарды жоюмен байланысты міндеттерді қоса алғанда, міндеттердің 

тұтас кешенін шешумен байланысты. Оларды тез арада шешу, сайып келгенде, 

зияткерлік меншік объектілерін барынша өркениетті тәсілдермен пайдалануға 

мүмкіндік беретін тиімді жүйені қалыптастыруға бағытталған [1].  

Зияткерлік меншік құқығының сауда аспектілері туралы келісім зияткерлік 

меншік құқықтарын бұзудың барлық түрлеріне қарсы тыйым салулар мен 

залалды өтеу туралы шешім қабылдауды қарастырады. Патенттер туралы 437-

сұрақтағы бұйрықтар әдетте патенттелген өнімді немесе оны жасау әдісін 

өндіруді, сатуды немесе пайдалануды тоқтатады. Тыйым салудың қатаңдығы 

жауапкерді патент иесімен онымен лицензиялық шарт жасасу үшін 

келіссөздерді бастауға мәжбүр етеді. Өнердің екінші бөлігінде. Келісімнің 45(2) 

тармағында былай делінген: «Тиісті жағдайларда Келісімге қатысушы елдер 

сотқа заңсыз алынған кірісті өндіру және/немесе келтірілген зиянды өтеу 

туралы шешім қабылдауға өкілеттік бере алады, тіпті құқық бұзушы біле тұра, 

бірақ ол өз әрекетімен басқалардың құқығын бұзатынын біле алады».  

Патенттік құқық, коммерциялық құпия туралы заңға қарағанда, әдетте, егер 

бұзушы өзінің заңсыз әрекет ететінін білмесе де, зиянның орнын толтыруды 

көздейді, өйткені патенттер туралы ақпарат ашық, сонымен қатар Интернетте 

жиі қолжетімді және осыған байланысты мәселені табу салыстырмалы түрде 

оңай. патенттер. Бірақ кейде, өтініштерді қабылдау және патенттің 

жарамдылығын анықтау қиын болуы мүмкін. Дегенмен, көптеген елдерде 

зиянның орнын толтыру міндеті патентті бұзушыларға, тіпті олар байқаусызда 

әрекет етсе де жүктеледі. 
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Кейбір жағдайларда зиян патентті пайдаланғаны үшін төлем түрінде болуы 

мүмкін. Патент иелерінің құқықтары олар жасасқан лицензиялық шарттар 

шеңберінде де, шарттардан тыс та бұзылуы мүмкін. Лицензиялық шартты бұзу 

лицензиаттың шарт бойынша өзіне берілген құқықтар шегінен шығуы немесе 

өз міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы болуы мүмкін. Патент 

иесіне (лицензиарға) қолжетімді қорғау әдістері әдетте шарттың өзімен 

анықталады немесе азаматтық құқықтың жалпы ережелерінен туындайды. 

Әдетте, лицензиялық шартта бұзушыға тұрақсыздық айыбын өндіру және 

залалдарды өтеу, сондай-ақ шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзу 

сияқты санкцияларды қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Айыппұлдың 

мөлшері мен түрін, атап айтқанда оның залалдарға қатынасын тараптардың 

өздері белгілейді. Егер лицензиялық шартта кінәлі тұлғаға қолданылатын 

арнайы санкциялар көзделмесе, патент иесі жалпы азаматтық ережелерге 

сүйене отырып, тек өзіне келтірілген залалдың орнын толтыруды талап ете 

алады. «Авторлық құқық туралы» Заңның 49-бабына сәйкес авторлық және 

сабақтас құқықтардың иесі құқықтарды тануды талап етуге құқылы; құқық 

бұзылғанға дейін болған жағдайды қалпына келтіру; құқықты бұзатын немесе 

оны бұзу қаупін тудыратын әрекеттердің жолын кесу; шығынды, оның ішінде 

жоғалған пайданы өтеу; авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу нәтижесінде 

құқық бұзушы алған кірісті өндіріп алу; Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген ең төменгі жалақының жиырмадан елу мыңға дейінгі 

мөлшерінде өтемақы төлеу. Шығындарды өтеудің немесе кірісті өндірудің 

орнына өтемақы мөлшерін сот анықтайды; құқықтарын қорғауға байланысты 

заңнамалық актілерде көзделген өзге де шараларды қабылдау [2].  

Келісімшарттан тыс патентті бұзу заңмен белгіленген құпия қорғалатын 

объектілерді тегін пайдалану жағдайларын қоспағанда, патенттелген туындыны 

үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз пайдалануында орын алады. Патент 

құқығын бұзу фактісін дәлелдеу міндеті патент иесіне жүктеледі. Бұл жағдайда 

патенттің әрекет ету мерзімінің нақты шекараларын белгілеу және олардың 

белгілі бір жауапкер тарапынан бұзылғандығы шешуші мәнге ие [3].  

Жоғарыда айтылғандай, патент иеленушiнiң құқықтарының шеңберi 

өнеркәсiптiк формулалармен анықталады. Өнертабысқа патенттік құқықтар, 

атап айтқанда, егер өнертабыстың тәуелсіз тармаққа енгізілген әрбір белгісі 

немесе оған баламалы белгі өндірілген өнімде немесе қолданылатын әдісте 

пайдаланылса, бұзылады. Жабдық немесе технология объектісінде тәуелді 

тармақтарда қамтылған белгілердің болуы әзірлеуді пайдалану фактісін 

анықтау үшін маңызды емес.  

Көбінесе патент бұзушылар өздерінің заңсыз әрекеттерін жасыру үшін қарызға 

алынған объектілерге таза сыртқы өзгерістер енгізеді, атап айтқанда, олар 

кейбір белгілерді басқалармен ауыстырады. Егер мұндай ауыстыру технология 

объектісіне айтарлықтай жаңа ештеңе енгізбесе, атап айтқанда, қол жеткізілген 

нәтижені өзгертпесе, бұл патент құқықтарын бұзылған деп тану үшін негіз 

болады. Ауыстырылған белгілерді эквивалентті деп санауға бола ма деген 

сұрақты нақтылау үшін көбінесе формуланы түсіндірудің көзі ретінде 
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сипаттаманы талдау қажет. Патент құқықтарын бұзу фактісі дәлелденсе, патент 

иесі құқық бұзушыға заңда көзделген азаматтық-құқықтық ықпал ету 

шараларын қолдануға немесе сол сияқты оның бұзылған құқықтарын 

қорғаудың сол немесе өзге әдістерін қолдануға құқылы.  

Нақты қорғаныс әдісін таңдауды жәбірленуші жүзеге асырады, дегенмен, 

әдетте, ол бұзушылықтың түрі мен салдарымен алдын ала анықталады. Заңда 

қарастырылған патенттік құқықтарды қорғаудың азаматтық-құқықтық тәсілдері 

де әртүрлі. Азаматтық құқық теориясында олар азаматтық қорғау шаралары 

және азаматтық-құқықтық жауапкершілік шаралары болып екіге бөлінеді. Егер 

біріншісін жүзеге асыру үшін патентті бұзу фактісінің өзі ғана жеткілікті болса, 

онда соңғысын пайдалану үшін бірқатар шарттар қажет, атап айтқанда, құқық 

бұзушылықтың, зиянның, іс-әрекеттер арасында себепті байланыстың болуы. 

құқық бұзушы және оның салдары, сондай-ақ бұзушының кінәсі. Патент 

құқықтарын қорғаудың ең кең тараған тәсілі патент иесінен құқық 

бұзушылықты тоқтатуды талап ету болып табылады.  

Атап айтқанда, сот шешімімен құқық бұзушыға патенттелген өнімді заңсыз 

өндіруді немесе патенттелген жолмен өнімді өндіруді тоқтату туралы ұйғарым 

шығарылуы мүмкін. Бұл әрекеттер контрафактілік деп танылады және 

патенттік құқықтардың ең өрескел бұзылуына жатады. Заңда тікелей 

көрсетілген жағдайларды қоспағанда, барлық жағдайларда патент иеленушінің 

санкциясынсыз олардың жасалуы, тіпті өндірілген өнім нарыққа шықпаған 

жағдайда да патент құқықтарын бұзу болып табылады.  

Патент иеленушiнiң талап етуi бойынша патент иеленушiнiң айрықша саласына 

рұқсатсыз енгiзудi құрайтын кез келген басқа әрекеттер, атап айтқанда 

патенттелген өнiмдi жарнамалау және сату, оларды Қазақстан аумағына әкелу 

және т.б. дереу тоқтатылуы тиiс. Құқықтық мәні жағынан қарастырылып 

отырған санкция жауапкершілік шарасы емес, азаматтық қорғау шарасы болып 

табылады. Сондықтан оны кінәлі де, кінәсіз патентті бұзушыларға да бірдей 

қолдануға болады. Оны жүзеге асыру үшін патенттік монополияны бұзу фактісі 

ғана маңызды. Мысалы, патент иесі патентпен қорғалатын өнімді пайдалануды 

немесе сатуды тоқтатуды және оны пайдаланған адамнан өнімнің патент 

иеленушінің құқықтарын бұза отырып шаруашылық айналымға енгізілгенін 

білмей тұрып талап ете алады. . Бұл жағдайда патенттелген әзірлеуді рұқсатсыз 

пайдалану заңсыз болып саналады.  

Әзірлеуді пайдаланатын және патенттік құқық бұзушылықты жоққа шығаратын 

тұлға өз әрекетінің заңдылығын дәлелдеуге міндетті. Мысалы, бұл оның 

патенттелген құралды төтенше жағдайда немесе табыс әкелместен жеке 

мақсаттарда пайдаланғанын білдіруі мүмкін. Осы және осыған ұқсас мән-

жайлар дәлелденбесе, тұлға құқық бұзушы деп танылады және патенттелген 

әзірлеуді заңсыз пайдалануды тоқтатуға міндетті. Бұзылған патенттік 

құқықтарды қорғаудың тағы бір жолы – шығынды талап ету.  

Азаматтық заңнамаға сәйкес залал деп құқығы бұзылған, оның мүлкі жоғалған 

немесе бүлінген (нақты зиян) тұлға шеккен шығыстар, сондай-ақ егер бұл 

адамның қалыпты айналым жағдайында алатын болған жоғалған кірістері 
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түсініледі. оның құқығы бұзылмаған (пайдасы жоғалған). Заңмен бекітілген 

зиянды толық өтеу принципі патент иесінің бұзылған құқықтарына да қатысты. 

Қарастырылып отырған салада патент иеленушiнiң залалдары көбiнесе 

жоғалған пайда түрiнде көрсетiледi, ол патенттелген өнiмдi өндiру және өткiзу 

көлемiнiң қысқаруымен, бағаны мәжбүрлеп төмендетумен және т.б. Патент 

иеленушiнiң мiндетi - жоғалған табыс сомасын негiздеу және жоғалған пайда 

мен құқық бұзушының әрекетi арасындағы себептік байланысты дәлелдеу. 

Жәбірленуші үшін өте маңызды Өнердің көрсеткіші. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінің 1003-бабына сәйкес патент 

иеленушiнiң өтiнiшi бойынша патенттi бұзу тоқтатылуы тиiс, ал бұзушы патент 

иеленушiге келтiрiлген залалдарды өтеуге мiндеттi (ҚР АК 9-бап).  

Патент иесі келтірілген залалдың орнына құқық бұзушыдан өнертабысты, 

пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні заңсыз пайдалану нәтижесінде алған 

кірісті өндіріп алуға құқылы. Осы ережеге сүйене отырып, патент иеленушi 

өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн заңсыз пайдаланудың барлық мерзiмi iшiнде 

оның айрықша құқығын бұзушы алған кiрiстi өз пайдасына қайтара алады [4].  

Құқық бұзушыға келтірілген зиянды өтеуді тағайындаудың міндетті шарты 

оның кінәсі болып табылады. Құқық бұзушының кінәсінің нысаны азаматтық-

құқықтық жауапкершілік үшін маңызды емес және оның басқа адамдардың 

патенттік құқықтарын бұзу ниетінен де, патентті абайсызда бұзудан да көрінуі 

мүмкін. Бұл жағдайда тәртіп бұзушының кінәсі болжанады. Егер ол өзінің 

кінәсіздігін дәлелдей алса, оны бұзуды тоқтатуға ғана мәжбүрлеуге болады, 

бірақ одан ешқандай шығын өндірілмейді.  

Патент иеленуші, әдетте, оның мүліктік құқықтарын бұзғаны үшін заңмен 

мұндай санкция белгіленбегендіктен, оған келтірілген моральдық зиянды 

өтеуге құқығы жоқ. Алайда, егер бір мезгілде жәбірленуші – азаматтың 

мүліктік емес жеке құқықтары бұзылса (мысалы, патент иесі болып табылатын 

өнертапқыштың авторлық құқығы бұзылса), ол 1-бапқа сүйене отырып жасай 

алады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 951-бабына сәйкес 

моральдық азап шеккені үшін мүліктік өтемақы талап етуге. 

Өтемақы мөлшерін сот осы азаптардың көлемін, қылмыскердің кінәсін және 

басқа да назар аударарлық мән-жайларды ескере отырып белгілейді. Қазақстан 

Республикасының Патент заңында, өкінішке орай, патент иесінің немесе 

соттың өтініші бойынша контрафактілік тауарды алып қою, тәркілеу, жою 

немесе жәбірленушіге беру мүмкіндігі тікелей қарастырылмаған. 
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТОВАНИЕ, 

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ. 

 

Инербаев Н. 

магистрант Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова 

  

Существуют четкие международные стандарты оформления патентной 

заявки. Главными документами, в которых они изложены, являются Договор о 

патентной кооперации и Инструкция к нему [1]. Заявки, поступающие в 

соответствии с процедурами, установленными Договором, и составленные с 

соблюдением всех формальных требований, должны приниматься 

участвующими в нем странами, вне зависимости от того, соответствуют эти 

заявки или нет формальностям, принятым в данной отдельно взятой стране. 

Например, до подписания Договора о патентной кооперации в США не 

принимались патентные заявки, выполненные на бумаге формата А4. 

Действующая Инструкция к Договору предписывает всем странам принимать 

заявки на бумаге этого формата, если они представляются с соблюдением всех 

процедур. США были вынуждены после подписания Договора изменить свои 

правила. Многие страны ввели у себя те же формальности, что и 

предусмотренные Договором, и стали их применять в отношении заявок, не 

имеющих международного характера. В целом это серьезно повлияло на 

процесс унификации оформления патентов. Договором о патентной кооперации 

и регламентом к нему был введен в действие целый набор специфических 

требований, касающихся и формы, и содержания патентной заявки. 

Основные принципиальные моменты оформления патентных прав на объекты 

промышленной собственности закреплены Патентным законом РК. Более 

детальное регулирование этих вопросов осуществляется подзаконными актами, 

в частности Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу 

патентов на соответствующие объекты промышленной собственности, 

утвержденными Патентным ведомством РК. 

Патентная заявка составляется по строго определенным правилам, отступление 

от которых недопустимо. Само понятие «заявка» является собирательным и 

охватывает собой ряд отдельных документов. Согласно ст. 16 Патентного 

закона РК заявки на выдачу патента на изобретение должны содержать: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления; 
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3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную 

на описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 

изобретения; 

5) реферат[2]. 

При спрашивании конвенционного приоритета к заявке прилагается копия 

первой заявки, которая может быть представлена не позднее трех месяцев с 

даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство. Заявление о 

выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки 

представляются на русском или другом языке. Если документы заявки 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский 

язык, который может быть представлен не позднее двух месяцев после 

поступления заявки в Патентное ведомство. 

В некоторых странах существует несколько видов патентов, в их число входят, 

например, обычный патент, патент на полезную модель и патент на 

промышленный образец. Поэтому в заявлении должен быть указан именно тот 

объект, на который испрашивается патентная охрана. Законодательство 

отдельных стран по-разному трактует вопрос и о различных объектах охраны, и 

о том, может ли она одновременно предоставляться одному или нескольким 

объектам. При определенных обстоятельствах на поданную патентную заявку 

может распространиться приоритет ранее поданной заявки. В некоторых 

странах процедурой оформления (в качестве альтернативы к внесению в заявку 

изменений и дополнений) предусматривается возможность подачи новой, 

пересмотренной заявки взамен ранее поданной.  

Законодательством также предусматривается, что в случае включения в заявку 

двух разных изобретений, они разделяется на две отдельные заявки, каждая из 

которых получает приоритет по первоначальной дате подачи. Это важно с 

точки зрения техники классификации и индексирования запатентованных 

изобретений и учета уплаты пошлин по ним. Если при описании сути 

изобретения при первом обращении были правильно отображены все нужные 

детали, правильность датирования последующих обращений по дате первой 

подачи не вызывает сомнений. 

Сложные с правовой точки зрения вопросы возникают в случаях последующих 

обращений при определении наличия в них новых идей, не входивших в 

первоначальную заявку, и того, может ли по новому обращению быть 

использована дата приоритета первого обращения. Заявление о выдаче патента 

по своему существу есть просьба заявителя, обращенная к Патентному 

ведомству, о предоставлении правовой охраны разработке, сущность которой 

раскрыта в описании. В заявление включаются сведения о названии разработки, 

о предполагаемом патентообладателе, а также о заявителе и об авторе. В 

частности, указываются их полное имя (наименование), местожительство 

(местонахождение), адрес для переписки. Следует подчеркнуть, что данные об 

авторе (авторах) разработки приводятся в заявлении в обязательном порядке, 

хотя бы впоследствии автор (авторы) и откажется быть упомянутым в качестве 
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такового в публикуемых сведениях о заявке. К примеру, применяемая в 

российском патентном законодательстве типовая форма заявления о выдаче 

патента не предусматривает места для особого утверждения автора (авторов) о 

том, что именно он (они) является или, по крайней мере, искренне верит в то, 

что является первым и действительным создателем разработки, хотя это и 

предполагается. Кроме того, в заявлении содержатся: а) просьба об 

установлении даты приоритета по конкретной дате (дате поступления заявки, 

дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности и т.д.); б) сведения о патентном 

поверенном; в) мнение заявителя о возможности открытой публикации 

сведений о разработке.  

Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным, если заявка 

подается через последнего. Если заявитель - юридическое лицо, заявление 

подписывается руководителем организации или лицом, на это 

уполномоченным; указывается должность подписывающего лица, и подпись 

скрепляется печатью организации. 

Детальные требования к описанию изобретения, как правило, похожи на те, что 

изложены в Правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации: 

«а) Описание должно начинаться с названия изобретения в том виде, как оно 

указано в заявлении. Описание должно: 

I. указывать область техники, к которой относится изобретение, и 

специальность, которая, по мнению заявителя, может считаться 

соответствующей для понимания, поиска и экспертизы изобретения, и 

по мере возможности, содержать ссылку на документы, определяющие 

профиль такой специальности;  

II. раскрывать сущность заявленного изобретения в таких терминах, 

чтобы могли быть поняты техническая задача (даже если она не 

выражена как таковая) и ее решение, а также описывать технический 

результат осуществления изобретения; 

III. содержать перечень фигур и чертежей (если они необходимы); 

IV. указывать на наилучший, по мнению заявителя, способ осуществления 

изобретения, что должно быть сделано с приведением примеров, где 

это уместно, и со ссылками на рисунки и чертежи, если таковые 

имеются; 

V. четко указывать, когда это не ясно из описания изобретения или его 

природы, пути промышленного применения и способы его 

изготовления или использования либо, если оно может только 

использоваться, способы этого. Смысл термина «промышленный» 

должен пониматься в том широком значении, как он трактуется в 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности[3]; 

б) способы и порядок описания изобретения, указанные в параграфе (а), 

должны соблюдаться за исключением случаев, когда природа изобретения, 

иной способ или иной порядок описания приведут к лучшему пониманию его 

сути и более экономичному осуществлению; 
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в) в связи с положениями параграфа (б) каждую часть описания, на которую 

есть указание в параграфе (а), предпочтительнее начинать с соответствующего 

подзаголовка...» 

Описание изобретения является центральным документом заявки и по 

казахстанскому законодательству. Описание должно раскрывать сущность 

разработки с полнотой, достаточной для ее осуществления, и подтверждать 

формулу изобретения. Описание разработки составляется по определенной 

схеме, отступление от которой недопустимо [4]. 

Описание изобретения начинается с указания его названия и индекса рубрики 

действующей редакции Международной патентной классификации (МПК), к 

которой относится заявляемое изобретение, и содержит следующие разделы: 

 область техники, к которой относится изобретение; 

 уровень техники; 

 сущность изобретения; 

 перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются); 

 сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. 

Не допускается замена какого-либо раздела описания или его части отсылкой к 

источнику, в котором содержатся необходимые сведения, например к 

литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке, к описанию к 

охранному документу и т.п. 

Название изобретения должно быть кратким и точным, связанным с его 

назначением, соответствующим сущности изобретения и, как правило, 

определенной рубрике МПК. Название излагается в единственном числе, кроме 

случаев, когда употребляемый термин не имеет единственного числа либо 

относится к химическим соединениям, охватываемым общей структурной 

формулой. 
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БАЛА (КЫЗ) АСЫРАП АЛУДЫҢ НОТАРИАЛДЫ КУӘЛАНДЫРУ 

ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

Аманбай Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Кәмелетке толмаған балаларға қатысты және солардың мүдделеріне 

сәйкес қана ұл асырап алуға немесе қыз асырап алуға жол беріледі. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын бұл балаларды 

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын Қазақстан 

Республикасының азаматтарына тәрбиелеуге беру мүмкін болмаған 

жағдайларда ғана шетелдіктерге асырап алуға, не балалардың туыстарына осы 

туыстарының азаматтығы мен тұрғылықты жеріне қарамастан асырап алуға 

берілуі мүмкін. 

Балалар Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде тұрақты 

тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына, балалардың туысы емес 

шетелдіктерге аталған балалар Неке және отбасы Заңның 101-бабының 3-

тармағына сәйкес орталықтандырылған есепке қойылған күннен үш ай 

өткеннен соң асырап алуға берілуі мүмкін. 

Бала асырап алғысы келетін шетелдіктер баланы жеке өзі таңдап алуға, 

онымен кемінде екі апта бойы тікелей жақын араласуға, қорғаншы және 

қамқоршы органға баланы асырап алғысы келетіні туралы жазбаша арыз, 

сондай-ақ мемлекеттік лицензиялар негізінде осындай қызметті жүзеге 

асыратын агенттіктер беретін ықтимал ата-аналардың қаржы жағынан әл-

ауқаты, отбасы жағдайы, денсаулық жағдайы, жеке басының адамгершілік 

қасиеттері туралы анықтама беруге міндетті. 

Баланы асырап алуды бала асырап алуға тілек білдірген адамдардың 

(адамның) арызы бойынша сот жүргізеді. Бала асырап алу туралы істерді сот 

азаматтық іс жүргізу заңдарында көзделген ережелер бойынша ерекше іс 

жүргізу тәртібімен жүргізеді. [1, с. 38]. 

Балаларды асырап алу туралы істерді сот қорғаншы және қамқоршы 

органдардың қатысуымен қарайды. 

Бала асырап алушының және асырап алынған баланың құқықтары мен 

міндеттері  баланы асырап алу туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен 

бастап туындайды. 

Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу облыстық 

(республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) атқарушы органдар 

белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын балаларды асырап 

алуға тілек білдірген шетелдіктерді есепке алу Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігі белгілейтін тәртіппен жүргізіледі. 

Бірнеше бала асырап алу жағдайларына тоқталатын болсақ бір адамның ағалы-

інілі және апалы-сіңлілі (қарындасты) болып табылатын немесе өзара туыстық 

қатынасы жоқ бірнеше баланы асырап алуына болады. 
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Өзара туыстық қатынасы жоқ асырап алынған балалардың арасында 

ағалы-інілі және апалы-сіңлілі (қарындасты) сияқты құқықтар мен міндеттер 

пайда болады. 

Асырап алу балалардың мүдделеріне сай келетін жағдайларды 

қоспағанда, ағалы-інілер мен апалы-сіңлілерді (қарындастарын) әртүрлі 

адамдардың асырап алуына жол берілмейді. 

Қазіргі  қоғамдағы  отбасы кіші әлеуметтік топ қана емес,  ол сондай ақ 

құқықтық институт та болып табылады. Кіші әлеуметтік топ ретінде отбасы 

бірқатар міндеттерді іске асыратынын жоғарыда айттық. Құқықтық институт 

ретінде отбасы – туысқандық және некелік қатынастар арқылы өзара 

байланысты адамдар тобы. Олар тиісті құқықтық нормаларға сәйкес белгілі бір 

құқықтар мен міндерттер берілген. 

Табиғаттың ата-анаға берген міндеті ол өз балаларын қорғау, баланың 

өмірге деген көз қарасы немесе оның денсаулығының қалыпты болуы, баланың 

жеке тұлға ретінде толық қалыптасуы, ол яғни ата-ананың балаға берген 

тәрбиесіне және материалдық-тұрмыстық жағдайына тікелей байланысты екені 

бәрімізге  мәлім [2, с.  537]. 

Баланы асырап алу үшін оның ата-аналарының келісімі қажет. Жасы он 

алтыға жетпеген, кәмелетке толмаған ата-аналардың баласын асырап алғанда, 

сондай-ақ олардың ата-аналарының немесе қорғаншыларының 

(қамқоршыларының), патронат тәрбиешілерінің келісімі, ал ата-аналары немесе 

қорғаншылары (қамқоршылары) болмаған жағдайда - қорғаншы және 

қамқоршы органның келісімі қажет. 

Бала асырап алуға ата-аналардың келісімі нотариат куәландырған немесе 

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала тұратын мекеменің басшысы 

растаған не бала асырап алу жүргізілген орындағы немесе ата-ананың 

тұрғылықты жеріндегі қорғаншы және қамқоршы орган бекіткен арызда 

көрсетілуге тиіс, сондай-ақ бала асырап алу ісін жүргізу кезінде сотта тікелей 

білдірілуі мүмкін. 

Бала асырап алу туралы сот шешімі шығарылғанға дейін ата-аналар бала 

асырап алуға өздері берген келісімінің күшін жоюға құқылы. 

Ата-аналар нақты адамдарға не нақты адамды көрсетпей-ақ баланы 

асырап алуына келісім беруі мүмкін. Қорғаншы және қамқоршы органдар сотқа 

баланы асырап алудың бала мүдделеріне сай келетіні туралы қорытынды 

береді. Мұндай қорытынды баланы оның өгей әкесі (өгей шешесі) асырап алған 

кезде талап етілмейді. 

Қорғаншылықта (қамқоршылықта) тұрған балаларды асырап алу үшін 

олардың қорғаншыларының (қамқоршыларының) жазбаша түрдегі келісімі 

қажет. 

Патронат туралы шарт бойынша тәрбиеленіп жатқан балаларды асырап 

алу үшін патронат тәрбиешілерінің жазбаша түрдегі келісімі қажет. 

Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және тәрбие, емдеу мекемелері 

мен басқа да мекемелердегі балаларды асырап алу үшін осы мекемелер 

басшыларының жазбаша түрдегі келісімі қажет. 
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Он жасқа толған баланы асырап алу үшін оның келісімі қажет. Баланың 

асырап алынуға келісімін сот белгілейді.  

Егер бала асырап алу туралы арыз берілгенге дейін бала асырап 

алушының үйінде тұрып, оны өзінің ата-анасы деп есептейтін болса, асырап 

алуға баланың келісімі бар деп ұйғарылады. 

Егер баланы ерлі-зайыптылардың екеуі бірдей асырап алмаса, баланы 

ерлі-зайыптылардың біреуі асырап алған кезде бала асырап алуға ерлі- 

зайыптылардың екіншісінің жазбаша келісімі талап етіледі. 

Егер ерлі-зайыптылар отбасылық қатынастарды іс жүзінде тоқтатып, бір 

жылдан астам уақыт бөлек тұрып жатса және екінші жұбайының тұрғылықты 

жері белгісіз болса, бала асырап алу үшін екінші жұбайдың келісімі талап 

етілмейді. 

Асырап алынған баланың өз аты, әкесінің аты және тегі сақталады.Бала 

асырап алушының өтініші бойынша, егер бұл баланың мүдделеріне қайшы 

келмейтін болса, асырап алынған балаға бала асырап алушының тегі, сондай-ақ 

ол ұсынған ат беріледі. Асырап алынған баланың әкесінің аты болып, егер бала 

асырап алушы еркек болса, асырап алушының аты, ал егер асырап алушы әйел 

болса, асырап алынған баланың әкесі ретінде сол әйел ұсынған адамның аты 

танылады. Егер бала асырап алушы ерлі-зайыптылардың тектері әртүрлі болса, 

бала асырап алушы ерлі-зайыптылардың келісімдері бойынша, асырап алынған 

балаға олардың біреуінің тегі беріледі[3, с. 37]. 

Баланы некеде тұрмайтын адам асырап алған жағдайда, оның өтініші 

бойынша туу туралы кітапқа асырап алынған бала шешесінің (әкесінің) тегі, 

аты мен әкесінің аты осы адамның (бала асырап алушының) көрсетуі бойынша 

жазылады. 

Бала асырап алудың құпиялылығы талап еткен жағдайларды қоспағанда, 

он жасқа жеткен асырап алынған баланың тегі, аты мен әкесінің аты тек сол 

баланың келісімімен ғана өзгертілуі мүмкін. 

Егер бала асырап алудың күшін жою туралы талап қойылған кезде асырап 

алынған бала кәмелетке толса, баланы асырап алудың күшін жоюға жол 

берілмейді, бұған мұндай күшін жоюға бала асырап алушы мен асырап алынған 

баланың өзара келісімі, сондай-ақ асырап алынған баланың ата-анасының, егер 

олары тірі болса, сот ата-ана құқықтарынан айырмаған немесе әрекетке 

қабілетсіз деп танымаған болса, олардың да келісімі болған жағдайлар 

қосылмайды. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ 

МЕНШІКТІҢ ТЕҢДІГІН ТАНУҒА АРНАЛҒАН ЗАҢНАМАЛЫҚ ҮДЕРІС 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жанаева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Теориялық және қолданбалы мәселелерді жан-жақты зерттеуге, Қазақстан 

Республикасындағы конституциялық-құқықтық тануға, мемлекеттік және жеке 

меншікті тең қорғау мәселелерін қарастыруға арналды. Егеменді Қазақстанның 

орнықты дамуға көшу кезіндегі мүліктік қатынастарды құқықтық реттеудің 

түбегейлі жаңаруының теориялық және әдістемелік идеялары қарастырылды. 

Зерттеу жұмысында меншік құқығының негізгі ұғымдары мен категориялары, 

принциптері мен құрылымдық элементтері ашылды, Қазақстан 

Республикасындағы жеке меншіктің танылуын және оның мемлекеттік 

меншікпен теңдігін заңнамалық реттеудің қалыптасуы мен негізгі 

тенденцияларын зерттеу ұсынылды, меншіктің әртүрлі нысандарын тең 

қорғаудың конституциялық-құқықтық тетігіне талдау жасалды; оны құқықтық 

қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру мәселелері қарастырылды. Зерттеу 

нәтижесінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және оны 

қолдану тәжірибесін жетілдіру бойынша теориялық ережелер мен ұсыныстар 

тұжырымдалды. 

Меншік институтының дамуындағы маңызды оқиға – 1995 жылы 

Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Алғаш рет 

конституциялық деңгейде жеке меншікті мемлекетпен бірге тану, сондай-ақ 

мемлекеттік және жеке меншікті тең қорғау бекітілді. Қазақстан 

Республикасының Конституциясында жарияланған мүлік туралы жаңа 

ережелер салалық заңнамада әзірленді. Сонымен бірге қолданыстағы заңнамаға 

жасалған талдау ондағы мүлік туралы барлық ережелер конституциялық 

құқықтық түсінікке, конституциялық ережелердің орындалуына сәйкес 

келмейді және Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына 

тікелей қайшы келетін ережелер жоқ екенін көрсетеді. 

Бұл жағдай конституциялық заңның және басқа да құқық салаларының 

үйлесімді әрекеттесуін қамтамасыз ету үшін меншікке қатысты Қазақстан 

Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін құқықтық толыққанды 

зерттеуді қажет етеді. [1, с. 15-17] 

Шет елдердегі мүліктік қатынастарды конституциялық және құқықтық 

реттеудегі тәжірибеге қарамастан, бұл мекеме Қазақстан Республикасы үшін 

салыстырмалы түрде жаңа, сондықтан Қазақстан Республикасы мен шет 

мемлекеттердің заңнамаларын терең зерттеуді және салыстырмалы құқықтық 

талдауды, мүліктік қатынастарды реттеудегі халықаралық тәжірибені 

жинақтауды талап етеді. Аталмыш институттың ерекшелігі оның жаңа 

жағдайда – әлеуметтік, құқықтық және демократиялық мемлекеттің 

қалыптасуы үшін жағдай жасауында. 
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Сот және өзге да құқық қолдану тәжірибесінде үнемі туындайтын 

проблемаларға байланысты конституциялық заңды тану және мемлекет пен 

жеке меншікті тең қорғау мәселелерін жан-жақты қарастыру терең зерттеуді 

талап етеді. Қазіргі мәселелердің бірі жеке меншік құқығына қойылатын 

шектеулермен байланысты. Мемлекет кәсіпкерлердің мүлкіне қатысты 

«заңдастырылған рейдерлік», жерді және басқа да мүлікті мемлекет мұқтажы 

үшін мәжбүрлеп тартып алу жағдайлары жиі орын ала бастады. Өкінішке орай 

Конституцияның өзі мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншіктің нақты 

теңдігін әлі қамтамасыз ете алмай отыр. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы конституциялық заңды тану және 

мемлекет пен жеке меншікті тең қорғау мәселесін шешу қажеттілігін көрсетеді.  

Қазақстан Республикасында бұл конституциялық ереже тиісті деңгейде 

қамтамасыз етілмеген. Қазіргі кезең Қазақстан Республикасының тұрақты 

дамуға көшу кезеңі болғанына қарамастан, жеке меншіктің дәрежесі 

мемлекеттік меншікке қарағанда төмен, ал жеке меншік құқығы оның маңызды 

құқықтарының бірі болып табылады. [2, с. 5-8] 

Сонымен зерттеу жұмысы тақырыбының өзектілігі мен маңыздылығы 

меншік институтын конституциялық-құқықтық тұрғыдан ғылыми негізде 

зерделеу қажеттілігімен байланысты, бұл адам мен азаматтың конституциялық 

және құқықтық мәртебесін ғана емес, сонымен бірге Қазақстан 

Республикасының конституциялық жүйесінің экономикалық негізін дамытуда 

да маңызды. 

Конституциялық құқықтық танудың теориялық және қолданбалы 

мәселелерін зерттеу, мемлекеттік және жеке меншікті тең қорғау, сонымен 

қатар меншік құқығын жүзеге асыруда мемлекеттік және жеке мүдделердің 

тепе-теңдігін қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, заңнаманы жетілдіру 

бойынша шешімдер мен ұсыныстарды әзірлеу. 

Аталған мақсатқа келесі міндеттерді шешу арқылы қол жеткізіледі: 

- меншік институтын қалыптастыру бойынша Қазақстанның конституциялық 

заңнамасының дамуына тарихи-құқықтық талдау жүргізу; 

- «жеке меншік» және «мемлекеттік меншік» ұғымдарына теориялық және 

құқықтық талдау жүргізу және меншіктің құқықтық режимі мен мемлекеттік 

және жеке меншік режимінің мазмұнын түсіну; 

- меншік институтын конституциялық шоғырландырудың құқықтық салдарын 

зерделеу, сонымен қатар меншіктің конституциялық құндылықтар жүйесіндегі 

орны мен маңыздылығын анықтау; 

- мемлекеттік активтер туралы заманауи түсініктерді анықтау; 

- жеке және мемлекеттік меншікті конституциялық құқықтық қорғау әдістерінің 

ерекшеліктеріне талдау жасау; 

- меншіктің әртүрлі институттарына қатысты мемлекеттік биліктің мазмұнын 

айқындау және меншіктің әртүрлі нысандарын тең қорғаудың конституциялық-

құқықтық тетігінің ғылыми-теориялық моделін жасау; 
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- меншік құқығын конституциялық реттеудің шетелдік және халықаралық 

тәжірибесіне талдау жасау, меншік құқығын дамытудың қазіргі 

тенденцияларын анықтау; 

- мемлекеттік және жеке меншіктің теңдігін қарастыратын Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 6-бабына сәйкестігін талдауды жүзеге асыру; 

- Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-тармағы 6-бабының 

орындалуын қамтамасыз ету және қамтамасыз ету кезінде Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік мүлік қатынастарын реттейтін 

конституциялық және өзге де заңнаманы жетілдіру бойынша шешімдер мен 

ұсыныстар әзірлейді. Зерттеудің нысаны Қазақстан Республикасы 

Конституциясының ережелері негізінде жеке және қоғамдық құқықтармен 

мүліктік қатынастарды жан-жақты реттеу аясында қалыптасатын меншік 

құқығын жүзеге асыру саласындағы конституциялық-құқықтық қатынастар 

болып табылады. [3, с. 20-27] 

Зерттеудің тақырыбы мүліктік қатынастарды реттеу тұрғысынан 

Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының және басқа да 

нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық-құқықтық дереккөздердің, 

сондай-ақ шет мемлекеттердің конституцияларының нормалары болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен 

дамуы кезіндегі мүліктік қатынастардың конституциялық-құқықтық реттелуін 

талдауға және тұрақты дамуға көшу жағдайында олардың одан әрі жұмыс 

істеуінің болашағын белгілейтін кешенді зерттеуге арналған. Алғаш рет 

конституциялық құқықтың негізгі институттары мен категориялары 

конституциялық құқықты тануды, мемлекеттік және жеке меншіктің тең 

қорғалуын қамтамасыз ету аспектісінде жан-жақты зерттелді, «меншік құқығы» 

ұғымына, оның мазмұнына, мәніне, құқықтық жүйенің басқа элементтерімен 

байланысына жан-жақты талдау жүргізілді. 
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Избагамбетова Ш 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Экономикалық айналымның мемлекет экономикасының дамуына әсерінің 

артуына байланысты жеке меншік институтының негізгі ережелерін дамыту 

мәселесі өзекті болып отыр. Қаралып отырған саладағы неғұрлым маңызды 

және проблемалық мәселелер мүліктің құқықтық мәртебесін олардың 

маңыздылығы мен қоғамдық қатынастарға әсеріне байланысты реттеу 

мәселелері болып табылады. Қазіргі уақытта жаһандық ауқымдағы 

экономикалық процестер айтарлықтай жеделдеді. Дәл осы себептен 

посткеңестік кеңістікте соңғы жылдары азаматтық айналымды құқықтық 

реттеуде айтарлықтай өзгерістер болды, ол азаматтық құқықтық қатынастарға 

қатысушылардың, әсіресе мүлік құқықтарына көшу мәселелерінде эксплицитті 

іс-қимылды талап етеді.  

Е. В. Нестерованың пікірінше, Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасында шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін мүліктік жауапкершілік 

институты ең өзекті мәселе болып табылады, оны заңгер-ғалымдардың тұрақты 

ғылыми қызығушылығы куәландырады, сондай-ақ азаматтық құқықтық 

қатынастарға қатысушылардың жауапкершілік шараларын жетілдіру 

мәселелерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына жүйелі түрде 

өзгерістер енгізу.  

Осылайша, адал сатып алушының құқықтарын қорғаудың құқықтық 

негіздерін қамтамасыз етпей жетілдіру мүмкін болмайтын мүлікке 

құқықтардың ауысуы мәселелері Қазақстан Республикасында азаматтық 

айналымның тұрақтылығын негіздейтін айқындаушы мәселелер болып 

табылады. Қазақстан Республикасында серпінді мүліктік айналымды қолдау 

және экономикалық өсу қарқынын сақтау үшін мүлікке құқықтардың тұрақты 

өту жүйесінің жұмыс істеуі қажет. Белсенді азаматтық айналымда азаматтық 

қатынастарға қатысушылардың рөлдері тұрақты емес, сол адам кейбір 

құқықтық қатынастардың иесі және басқаларында адал сатып алушы бола 

алады. Осыған байланысты азаматтық заңнама азаматтық айналымның 

тұрақтылығына кепілдік беру мақсатында Тараптар мүдделері теңгерімінің 

сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Соған қарамастан, жылжымайтын мүлікке 

құқықтардың ауысуы мәселелерінде адал сатып алушылардың құқықтарына 

титулдық меншік иелерінің пайдасына нұқсан келтіру үрдісі байқалады. 

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы азаматтық заңнамасы жоғалған 

немесе ұрланған заттарды ғана виндикациялаумен шектелмейді. [1, с. 78-84]. 

ҚР АК-нің 261-бабында меншік иесінің өзінің иелігінен оның еркіне қарсы 

шыққан кез келген затты талап ету мүмкіндігі көрсетілген. Бұл тәсіл құқықтық 

қатынастар субъектісінің адалдық дәрежесін толығымен елемейді. Бұл 

азаматтық айналымға қатысушыларды тең емес жағдайға қояды. Титулдық 

меншік иелері мен адал сатып алушылар арасындағы сот даулары 

жылжымайтын мүлікті сатып алушылардың нақты қауіпсіздігін анықтайды, 
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оның ішінде олардың ішінде мемлекеттік тіркеудің барлық заңмен белгіленген 

рәсімдерін адал жүзеге асырғандар да бар. Мұның бәрі Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық айналымның тұрақтылығына қатер төндіреді 

және құқықтарды қорғауды реттеу қажеттілігі мәселесін көтереді.  

2010 жылы мүлікті адал сатып алушы мен меншік иесі арасындағы дауларды 

шешу мақсатында азаматтық заңнаманың бар олқылықтарын шешу қажеттілігін 

Т. Е. Каудыров атап өтті. Бұл ұсыныстар ҚР 2010-2020 жылдарға арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасын қалыптастыру жұмысы аясында жасалды, 

бірақ заңнамалық деңгейде бекітілмеді. Бүгінгі таңда бұл мәселенің шиеленісуі 

ғалымның дұрыстығын растайды. 

Қ.М. Ілиясова әділ атап өткендей, адал сатып алу құқықтарын қорғау 

проблемасына назар Қазақстанда ғана емес, әлемде де өсті, бұл жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды тіркеу жүйесін енгізумен байланысты. Қазақстан 

Республикасында жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу институты 

статистикалық емес және дамуын жалғастыруда, бұл туралы жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды тіркеу функциясын Әділет министрлігінен "мемлекеттік 

корпорация" КЕАҚ-қа беру куәландырады [2, с.28-32]. 

Осыған байланысты, адал сатып алушылар мемлекеттік тіркеу рәсімдерінен 

өткен жағдайда оларға қатысты өтемақы енгізу өзекті мәселе болып табылады. 

Алайда, бұл мәселе әлі де елеулі пысықтауды талап етеді және шет 

мемлекеттердің тәжірибесін ескере отырып, терең зерделеуді қажет етеді. 

Мәселен, Қазақстан Республикасының Президенті Қ.- Ж. Тоқаевтың "баршаға 

бақ-береке! Сабақтастық. Әділдік. Прогресс жобасы  «кәсіпкерлердің адалдығы 

презумпциясын»  көздейтін заңнамалық нормаларды енгізуді заңнамалық 

бекіту бойынша жұмыс басталды. Осы мәселені пысықтау соттардың адалдық 

қағидатын қолдануын едәуір құқықтық нығайтуды, азаматтық құқықтық 

қатынастардың адал субъектілерінің құқықтарын қорғаудағы олқылықтарды 

нивелирлеуді талап етеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, меншік иесінің де, адал сатып 

алушының да мүдделерін ескеретін мүлік құқықтары кешенін реттеудің ең 

прогрессивті тәсілін анықтау қажет. Бұл ретте қазақстандық азаматтық 

заңнаманың ерекшеліктерін ескере отырып, европа елдерінің озық тәжірибесіне 

де сүйену қажет. Барлық осы факторлар ұсынылған зерттеудің өзектілігін 

анықтайды. Зерттеудің негізгі мақсаты азаматтық қоғамды одан әрі дамыту 

үшін адал сатып алушылардың құқықтарын қорғауды заңнамалық бекітумен 

байланысты проблемаларды шешудің тиімді жолдарын іздестіру болып 

табылады 

Қазақстан Республикасында айналым келесі нақты міндеттері: 

1. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығындағы «адал сатып алушы» 

және «адалдық қағидаты» санаттарының мазмұны мен арақатынасын анықтау. 

2. Романо-Герман құқығында адал сатып алу институтын қалыптастырудың 

негізгі тарихи кезеңдерін, сондай-ақ осы институттың Қазақстан 

Республикасының заңнамасында дамуын айқындау. 
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3. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында адалдық қағидатының 

қолданылу дәрежесін зерттеу және құқық қолдану практикасында осы 

қағидаттың мәні мен рөлін күшейту жөнінде ұсыныстар жасау. 

4. Қазақстан Республикасындағы адал сатып алушылардың құқықтарын 

қорғауға байланысты істер бойынша сот практикасын талдау, шетелдік және 

халықаралық сот практикасын зерделеу және қорыту. 

5. Жылжымайтын мүлікті сатып алуға байланысты құқықтық қатынастардағы 

субъектінің адалдығы туралы талаптардың мазмұнын зерделеу және адал 

алушының құқықтарын қорғау бөлігінде Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын жақсарту жолдарын айқындау. 

6. Титулдық сақтандыру тетігін дамытуды, титулдық меншік иелері мен адал 

сатып алушылар арасындағы дауларға медиация рәсімдерін қолдануды қоса 

алғанда, адал алушының құқықтарын қорғауды жетілдірудің өзге де тәсілдерін 

қарау және т. б. [3, с. 7]. 

Құқықтық детерминизм қағидатын негізге ала отырып, адал алушының 

құқықтарын қорғау проблемасын зерделеу экономикалық-құқықтық сипаттағы 

проблемалардың бүкіл жиынтығын кешенді талдауды негізге алуға тиіс. Кең 

мағынада, адал сатып алу меншік құқығы проблемасының бір бөлігі болып 

табылады, оны шешу Қазақстан Республикасында азаматтық айналымды 

дамыту тұрақтылығының кепілі болып табылады. Сонымен қатар, адал сатып 

алу мәселесін зерттеудің күрделілігі көптеген анықтаушы факторлардың 

болуымен анықталады. Сондықтан азаматтық айналымның дамуына әсер ететін 

әртүрлі факторлар арасындағы өзара байланысты зерттеу әдіснамалық маңызға 

ие болады.  
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Тәуірбай Г.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Баланың құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету біздің заманымыздың 

ғаламдық мәселелерінің бірі болып табылады. Оның шешілуіне бүкіл әлемдік 

қоғамдастық қызығушылық танытып отыр. Бұл жас ұрпақтың қоғамның 

өміршеңдігін қамтамасыз етуде және оның болашақ дамуын болжауда үлкен 

маңызға ие мәселелердің бір болып табылады.  

  Бүгінгі таңда көтеріп отырған мәселенің ауқымдығына байланысты 

дамыған өркениетті елдердің өзінде бала құқығының толыққанды сақталуына 

кепілдік бере алатын бірде бір мемлекет жоқ екендігін мойындамауға шара 

жоқ. Тіпті демократиялық дамыған, экономикалық жетілген мемлекеттерде де 

кәмелеттік жасқа жетпеген жасөспірімдер арасындағы қылмыс, өмір сүру 

деңгейі төмен отбасылардың болуы, жеткіліксіз медициналық көмекке 

байланысты  балалардың өлімі, қараусыз қалған балалар санының өсімі секілді 

әлеуметтік дистрофикациялық қарама-қайшылықтар көптен көп кездеседі. 

Жоғарыда көрсетілген фактілердің барлығы бала құқығы мәселесінің тек қана 

мемлекеттік немесе ұлттық деңгейде қаралатын әлеуметтік қарама-қайшылық 

емес екендігін көрсетеді.  

  Баланың құқықтарын қорғау - толыққанды  дамыған тұлғаны 

қалыптастыру мақсатында, балалардың құқықтарын дамытуға және қамтамасыз 

етуге бағытталған және оларды заңнамаларда көрсетілген жүйемен бақылауға 

негізделген процесс. Бала құқықтарын қорғау процесінде  мемлекеттік жүйеден 

бөлек қоғамдық және халықаралық мемлекеттік емес ұйымдар  белсенді жұмыс 

атқарады. 

Әлемдік қауымдастықта бала құқықтары жөніңдегі Конвенцияны қабылдау 

(1989 жылы 20 қарашада  БҰҰ Бас Ассамблеясында 44-45 резолюциясына 

сәйкес  конвенция қабылданды, 1990 жылы 2 қыркүйекте 20 

ратификацияланған грамота қағаздары сақтауға тапсырылғаннан кейін күшіне 

енді) ең алғаш балалардың құқығын қорғау процесіне жасалған алғашқы сәтті 

қадам болып табылды[1]. 

Бүгінгі таңда әлемнің 190 мемлекеті Бала құқығы жөніндегі конвенцияны өз 

мемлекеттерінде ратификациялады. Бала құқығы жөніндегі конвенция ең алғаш 

бүкіл әлем мемлекеттерінің адам құқығы мәселесі бойынша толыққанды 

мойындалған және ратификацияланған алғашқы құжат болып табылады. 

Қазақстан халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттарының 

басымдықтарын есепке ала отырып, 1994 жылғы 8 маусымда Бала құқықтары 

туралы конвенцияны ратификациялады, сол арқылы өзінің заңнамасын 

конвенцияға сәйкес келтіру бойынша халықаралық міндеттемелерді қабылдады.  

Тарихта тұңғыш рет Конвенцияға сәйкес конвенцияның ережелерін іске асыру 

және бақылау мақсатында халықаралық механизм ретінде – Бала құқықтары 

жөніндегі комитет құрылды. Комитет мерзімді түрде (5 жылда  бір) 

Конвенцияның жүзеге асуы және конвенция аясында қабылдынған шешімдер 
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жөнінде қатысушы мемлекеттердің баяндамаларын қабылдауға міндетті 

уәкілетті орган болып табылады (44 бап). Сонымен қатар Конвенцияның 45-

бабына сәйкес Комитет Конвенцияда қойылған мақсаттарды іске асыруда 

халықаралық ынтымақтастықтың үйлестірушісі болып табылатындығы 

көрсетіледі[2]. 

Баланың халықаралық құқықтарын қорғау бірнеше бағытта жүзеге асырылады: 

1) Бала құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарды дайындау 

мақсатында декларацияларды, шешімдерді, конвенцияларды әзірлеу; 

2) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі арнайы бақылау органын құру; 

3) ұлттық заңнаманы халықаралық міндеттемелерге (енгізу іс-шаралары) сәйкес 

келтіруге жәрдемдесу; 

4) БҰҰ Балалар Қоры арқылы халықаралық көмек көрсету. 

Кәмелетке толмаған балалардың құқықтарына арналған құқық нормалары 

алғаш рет Қазақстан заңнамасында "Неке және отбасы туралы" Қазақстан 

Республикасы Заңының қабылдануымен пайда болды[3]. 

Осы Заң қабылданғанға дейін балалардың құқықтары ата-аналар мен 

балалардың құқықтық қатынастарының аясында ғана қарастырылды. Бұл ретте 

балалар тәуелсіз құқық иелері жағдайында емес, ата-ана қамқорлығының 

пассивті объектілері жағдайында еңбекке қабілетсіз болды. Ал кәмелетке 

толмаған балалардың құқықтарына арналған жеке тарауды заңға енгізу бұл 

тәсілді жеңудің маңызды қадамы болды. 

2002 жылғы 8 тамызда елімізде "Қазақстан Республикасындағы Баланың 

құқықтары туралы" Заң қабылданды, ол ҚР Конституциясында кепілдік 

берілген баланың негізгі құқықтары мен мүдделерін іске асыруға байланысты 

туындайтын қатынастарды реттейді[4]. 

Бұл заңда балалар мүддесі үшін мемлекеттік саясаттың мақсаттары, олардың 

негізгі құқықтары мен міндеттері анықталған. Баланың отбасындағы, бала мен 

қоғамдағы қарым-қатынасына, мүгедек баланың құқықтары мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарына арналған тараулар бөлек 

көрсетілген[5]. 

Қазіргі таңда балалар мүдделеріндегі мемлекеттік саясаттың негізгі 

мақсаттары:  

1) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, оларды 

кемсітушілікке жол бермеу;  

2) бұзылған жағдайларда олардың құқықтарын қалпына келтіру; 

 3) бала құқықтары кепілдіктерінің құқықтық негіздерін қалыптастыру; 

 4) балалардың дене бітімі, зияткерлік, рухани және имандылық жағынан 

дамуына жәрдемдесу болып табылады. 

Жалпы алғанда, баланың өмір сүруге құқығы, қорғалуға құқығы, денсаулығын 

сақтауға, тұрғын үйге, білім алуға құқығы, жеке даралыққа және оны сақтауға 

құқығы, мемлекеттік көмек алуға құқығы бар. 

Әрине, кейбір жағдайларда осы құқықтардың бұзылуы орын алып жатады, 

бірақ еліміз қоғамымыздың осал тобының, балалардың, құқықтарын назардан 

тыс қалдырмауға тырысуда. 
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Балалардың денсаулығын қорғау құқығы саласы бойынша ағымдағы жылдың 

11 қаңтар күні өткен парламент мәжілісінің отырысы барысында еліміздің 

президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сирек кездесетін аурулары бар балаларға 

көмек берудің бір жолы ретінде "Қазақстан халқына" Қорын құруды тапсырған 

болатын. Қордың негізгі мақсаты Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 

қолдау салаларындағы нақты мәселелерді шешумен айналысу әсіресе үшін 

емделуге кететін шығындар байланысты көмек көрсету ьолып табылады. 

Сонымен қатар, 2019 жылдың 2 қыркүйегінде мемлекет басшысы соңғы 

жылдары балалардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар 

саны күрт өсуіне байланысты зорлық-зомбылықтан қорғау саласындағы 

заңнаманы қатаңдатуды тапсырды. 2019 жылғы 27 желтоқсанда Мемлекет 

басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру және жеке адамның 

құқықтарын қорғауды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы" Заңға қол қойды. Қылмыстық кодекс бойынша 

кейбір қылмыстар үшін жауапкершілік күшейтіліп, жаза деңгейі ауырлатылған 

санатқа ауыстырылды. 

Елімізде білім, спорт және әлеуметтік жағынан осал балалардың тобына да баса 

назар аударылып, көптеген шаралар жүргізілуде. 

2022 жыл Қазақстанда Мемлекет басшысының бастамасымен "балалар жылы" 

деп жарияланды 
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КИБЕРҚАУІПСІЗДІКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУЫ 

 

Төлеген Б.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Киберқауіпсіздік (оны кейде компьютерлік қауіпсіздік деп те атайды) – 

бұл компьютерлер, серверлер, мобильді құрылғылар, электрондық жүйелер, 

желілер мен деректер үшін зиянкестердің шабуылдарынан қорғаудың әдістері 

мен практикаларының жиынтығы. Киберқауіпсіздік бизнес саласынан бастап 

мобильді технологияларға дейін әртүрлі салаларда қолданылады. Бұл бағытта 

бірнеше негізгі категорияларды бөлуге болады. 
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Желілердің қауіпсіздігі-компьютерлік желілерді әртүрлі қауіп-

қатерлерден, мысалы, мақсатты шабуылдардан немесе зиянды 

бағдарламалардан қорғауға арналған әрекеттер. 

Желі қауіпсіздігі қауіптің үш түрімен күреседі. 

Киберқылмыс дегеніміз бір немесе бірнеше шабуылдаушылар, жүйеге оның 

жұмысын бұзу немесе қаржылық пайда алу үшін шабуыл жасау мақсатында 

ұйымдастырылған әрекеттер. 

Кибершабуыл негізінен саяси сипаттағы ақпарат жинауға бағытталған 

әрекеттер. 

Кибертерроризм-қорқыныш немесе үрей тудыру мақсатында электрондық 

жүйелерді тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттер. 

Зиянкестер компьютерлік жүйелерді қалай басқара алады? Олар әртүрлі 

құралдар мен әдістерді қолданады – төменде біз ең көп кездесетіндерін 

келтіреміз. 

иянды бағдарламалық жасақтама-киберқылмыскерлердің ең көп таралған 

құралы. Олар пайдаланушының компьютерін және ондағы деректерді зақымдау 

немесе оны өшіру жасайды. Зиянды бағдарлама көбінесе зиянсыз файлдар 

немесе пошта тіркемелері түрінде таратылады. Киберқылмыскерлер оны саяси 

себептермен шабуыл жасау үшін пайдаланады. Зиянды бағдарлама әр түрлі 

болуы мүмкін, мұнда кейбір жалпы түрлер бар: Вирустар; Трояншы; 

Шпиондық бағдарлама; Жарнамалық бағдарламар; Ботнеттер; SQL 

инъекциясы; Man-in-the-Middle шабуылдары ("ортадағы адам"); DoS-

шабуылдар ("қызмет көрсетуден бас тарту" түріндегі шабуылдар); 

Сарапшылар елдің құқықтық саладағы жетістіктерін атап өтеді. Атап 

айтқанда, Қазақстан ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 

ақпараттық қауіпсіздік саласындағы талаптарды біріздендіргені туралы 

айтылады. Цифрландыру бастамасы тиімді киберқауіпсіздік стратегиясына 

көбірек мән береді. Елімізде киберқауіпсіздік саласын дамытудың негізгі 

тұжырымдамалық тәсілдері әзірленді. "Қазақстан киберқалқаны" 

киберқауіпсіздік тұжырымдамасы, сондай-ақ бірқатар заңнамалық актілер мен 

салалық бұйрықтардың үлкен саны әзірленіп, бекітілді. Зиянды кодты зерттеу 

бойынша сынақ зертханалары құрылды, ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық 

үйлестіру орталығы іске қосылды, осы мамандық бойынша гранттар саны 

артты және т. б. 

"Қазақстан киберқалқаны" бағдарламасы аясында мемлекет киберқауіпсіздік 

үшін аса маңызды 336 нысанды анықтады, оларға мемлекеттік құрылымдар, 

банктер және шабуылдары елдік немесе мемлекетаралық әсер етуі мүмкін 

өнеркәсіптік кәсіпорындар жатады. Қыркүйек айында бұл тізімге 219 нысан 

кірді. Тізімді толықтыру жалғасуда",-деді цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек Нұр-Сұлтандағы 

киберқауіпсіздік жөніндегі америкалық сауда палатасының форумында 

сөйлеген сөзінде. 

Ол "Қазақстан киберқалқаны" киберқауіпсіздік бағдарламасын белсенді 

іске асыру 2018 жылы басталғанын және 2022 жылға дейін есептелгенін еске 
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салды. Қазақстанда киберқылмыспен күрес үшін арнайы қорғау жүйесін құру 

қажеттілігі туралы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

2017 жылғы қаңтардағы өзінің жыл сайынғы халыққа Жолдауында мәлімдеді. 

Сол кезде ол үкіметке және ҰҚК-ге "Қазақстанның киберқалқаны"жүйесін құру 

бойынша шаралар қабылдауды тапсырды.  

Вице-министр қазіргі уақытта "кибер қалқан" жобасының екінші кезеңі жүзеге 

асырылып жатқанын еске салды, ол барлық қорғаныс инфрақұрылымын іске 

қосуды көздейді. Бірінші кезең нормативтік-құқықтық базаны дайындау және 

жабдықтарды сатып алу болды.   

Егер еліміздегі кибершабуылдар туралы айтатын болсақ, ҚР цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбектің 

айтуынша, Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігі жөніндегі ұлттық үйлестіру 

орталығы 2018 жылдан бастап отандық инфрақұрылымға 2 млрд астам 

кибершабуыл көрсеткен.  

Киберқауіпсіздік мамандары жаңа қауіп-қатерлерді іздейді және талдайды, 

содан кейін олармен күресудің жолдарын ойластырады. Қорғаныс құралдары өз 

функцияларын тиімді орындауы үшін олар әрдайым қосулы ұстап және үнемі 

жаңартып отыру керек. 

Антивирустық бағдарламаларды қолданыңыз, қорғаныс шешімдері қауіптерді 

анықтауға және жоюға көмектеседі: 

- Максималды қауіпсіздік үшін бағдарламалық жасақтаманы үнемі жаңартып 

отыру қажет; 

- Таңдау немесе болжау оңай комбинацияларды қолдануға болмайды; 

- Белгісіз жіберушілерден пошта тіркемелерін ашпау керек, себебі олар 

зиянды бағдарламамен жұқтырылуы мүмкін; 

- Белгісіз жіберушілерден немесе белгісіз веб-сайттардан пошта арқылы 

алынған сілтемелерге өтуге болмайды, бұл да зиянды бағдарламаны 

таратудың стандартты жолдарының бірі; 

- Қоғамдық орындарда қорғалмаған Wi-Fi желілерінен аулақ болу керек. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1.ҚР Қылмыстық кодексі 2014 жыл 3 шілде №226-V ҚРЗ (12.07.2018жылғы 

өзгерістермен және толықтырулармен). 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226/k14226_.htm ; 

2.ҚР Үкіметінің Киберқауіпсіздік тұжырымдамасын (“Қазақстанның 

киберқалқаны”) бекіту туралы 2017 жылғы 30 маусымдағы №407 қаулысы 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000407  

3.“Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті” республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы ҚР Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2019 жылғы 22 

шілдедегі №169/НҚ бұйрығы. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/G1900000169   
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4.“Цифрлық Қазақстан” мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы ҚР 

Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 қаулысы. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827  

5. Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: 

дисс.....канд.юрид.наук: 12.00.08.-Краснодар: Кубансий государственный 

аграрный университет, 2008.-210с. 

 

 

АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ӨКІЛДІК ИНСТИТУТЫ 

АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Жұбанышбай Ғ.С 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің 2030 

жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарын жариялады. 

Мемлекет басшысы жаңа онжылдықта біз саяси жүйемізді одан әрі жетілдіруді, 

экономикалық жоспарларымыздың табыстылығын қуаттайтынымызды, дәйекті 

саяси жаңғырту мен құқықтық реформаның маңызды рөл атқаратынын атап 

өтті.Бұл кезекте Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы 

Мемлекет басшысы республика судьяларының V съезінде алға қойған 

міндеттерді ескере отырып, сот ісін жүргізуде айыптау жағына қарай бет бұру, 

жанжалдарды кеңейтудің соттан тыс (балама) әдістерін енгізу, сот ісін 

жүргізуде соттан тыс (балама) әдістерді енгізу қажеттігін атап өтті. Медиация 

институты, азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуде мемлекеттің 

беделін нығайту мақсатында сотқа дейінгі өндірісте сот бақылауын күшейтуді 

қолға алды.Осылайша, қазіргі даму кезеңінде халықаралық құқықтық 

нормалардың талаптарына жауап беретін адам құқықтары мен мүдделерін 

тиімді қорғауды құру міндеті тұр. Бұл конференцияның тақырыбы өзекті. 

Еліміздің құқықтық кеңістігінде болып жатқан өзгерістер азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде жаңа көзқарастарды талап 

етеді. Қазіргі кезеңде бұзылған құқықтарын қорғау үшін азаматтың немесе 

заңды тұлғаның әкімшілік, сот органдарының, прокурорлардың және т.б. 

көмегіне жүгінуге құқығы бар. Соттық қорғау жеке және өкілдік құқықтарды 

қорғаудың ең тиімді нысаны болып табылады. Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен кепілдендірілген азаматтық сот ісін жүргізуде білікті заң 

көмегін алу құқығы белгілі бір проблемаларға кездесіп жатыр.Қазақстан 

Республикасы АІЖК-нің 6-тарауында бекітілген өкілдік институты 

тараптардың, үшінші тұлғалардың және процеске басқа да қатысушылардың іс 

жүргізу құқықтары мен міндеттерін неғұрлым толық іске асыруға ықпал етуге 

арналған. Белгілі бір мән-жайларға байланысты сотта істі жеке жүргізе 

алмайтын және сотқа келе алмайтын жағдайларды қоспағанда. (ұйымдар, 

азаматтар үшін – мүгедектік, ауру, ұзақ іссапар, әскери қызмет және т.б.) 
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Әрекетке қабілетсіз адамдардың істерін олардың заңды өкілдері, ал заңды 

тұлғаларды сотта олардың органдары немесе өкілдері қарайды.Өкіл мен өкілдік 

арасындағы қатынастар азаматтық және отбасылық, еңбек және әкімшілік 

құқық нормаларымен де реттеледі. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу кодексінің нормаларында көзделген өкілдік институтына барлық 

соттардағы барлық азаматтық істер бойынша және азаматтық істі қарау кезінде 

азаматтық іс қозғалған кезден бастап азаматтық процестің барлық сатыларында 

апелляциялық, кассациялық, қадағалау тәртібімен, жаңадан ашылған мән-

жайлар бойынша, сондай-ақ сот актілерін орындау сатысындағы сот шешімдері 

– атқарушылық іс жүргізулерге жол беріледі. 

Істер бойынша азаматтық сот ісін жүргізуде сотта өкілдік ету әрекетке қабілетті 

адамның өзіне берілген өкілеттіктер шегінде бір тараптың, үшінші тұлғаның 

немесе процеске (өкілдік берілген) басқа қатысушының атынан және 

мүдделерінде процестік әрекеттерді азаматтық сот ісін жүргізуде өкілдік ететін 

адамның құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруын білдіреді. Іс-әрекеттерді 

өкіл жасайтынына қарамастан, өкілдік етуші үшін құқықтар мен міндеттер 

туындайды. Азаматтық сот ісін жүргізуде сотта істі өкіл арқылы жүргізу 

құқығы тараптарға және іске қатысушы басқа да тұлғаларға тиесілі, бұл ретте 

сот өкілінің істерге қатысуы өкілдік етуші тұлғаның процеске қатысуына 

талапкер, жауапкер немесе үшінші тұлға кедергі жасамайды. Іс жүргізудегі 

тарап немесе үшінші тұлға әрқашан оның атынан және оның мүддесі үшін 

заңды өкіл әрекет ететін өкілдік ететін тұлға болып табылады. Азаматтық істер 

бойынша сот төрелігін жүзеге асыруда өкілдік ету арқылы талапкердің немесе 

жауапкердің атынан өкіл дәлелдемелерді ұсынады, сотқа ауызша немесе 

жазбаша түсініктемелер береді, сот шешімдеріне шағым береді, талап қоюдан 

бас тартатынын немесе соттың шешімін мойындайтынын білдіреді немесе 

талап қояды, бітімгершілік келісімін жасайды және басқа да іс жүргізу 

әрекеттерін жасайды. Сотта өкіл бола алатын тұлғалардың тізімі толық емес. 

Сонымен қатар, заңда сотта өкілдік ету құқығына белгілі бір шектеулер 

қарастырылған. Сотта өкіл бола алмайтын адамдар тобы 60 бапта көрсетілген. 

Мүліктік қатынастарда өкілдік 163 баптың ережелерімен реттеледі. Заңның 

аталған нормасында берілген және басқа заңнама салаларының өкілдігі туралы 

нормаларда қамтылған өкілдіктің сипаттамалық белгілерін атап өткен жөн. 

Жоғарыда айтылғандай, өкілдік қатынаста қатысушылар – өкілдік ететін 

тараптар, өкіл және үшінші тұлға. Өкіл мен үшінші тұлға арасындағы құқықтық 

қатынастарда өкіл өз атынан емес, үшінші тұлғаның алдында әрекет етеді. Өкіл 

жеке тұлға бола алады. Жоғарыда айтылғандай, өкілдік қатынаста 

қатысушылар – өкілдік ететін тараптар, өкіл және үшінші тұлға. Өкіл мен 

үшінші тұлға арасындағы құқықтық қатынастарда өкіл өз атынан емес, үшінші 

тұлғаның алдында әрекет етеді. Өкіл жеке немесе заңды тұлға бола алады. 

Азаматтық құқықтың кез келген субъектісі өкіл бола алады. Өкілдік етуші 

тұлғаның белсенді әрекет қабілеттілігінің болуы ерікті өкілдік үшін ғана қажет. 

Заңды өкілдердің әрекетке қабілетсіз азаматтардың атынан мәмілелер жасасуын 

көздейтін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 164-бабының 
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ережелерімен қатар жүргізіледі. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу кодексінің 63-бабында соттағы заңды өкілдер туралы ереже бар. Осы 

норманың ережелеріне сәйкес әрекетке қабілетсіз азаматтардың,  әрекетке 

қабілетсіз деп танылған адамдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен 

қорғалатын мүдделерін сотта олардың ата-аналары, асырап алушылары, 

қорғаншылары немесе қорғаншылары қорғайды. Қамқоршылыққа 

алынушылардың неке-отбасы құқығы бойынша сот жүйесінде құқықтары мен 

мүдделерін қорғаншылар мен қамқоршылар қорғайды. Ол өкілеттіктерді 

тіркеуді талап етпейді, өйткені қамқорлыққа алынғандар атынан қорғаншылар 

мен қамқоршылардың өкілдігі олардың өзара қарым-қатынасының мәнінен 

туындайды. Заңды тұлғалар процеске өз органдары немесе өкілдері арқылы 

қатысады. Заңды тұлғаның органдары өздеріне заңмен, Жарғымен немесе 

Ережемен берілген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді. Іс жүзінде заңды тұлға 

тарап болып табылатын істердің басым көпшілігін сотта олардың өкілдері 

қарайды. Өкіл қандай іс-әрекет жасаса да, азаматтық заңнаманың талаптары 

негізінде оның іс-әрекетінен туындайтын құқықтар мен міндеттер толығымен 

өкілдік етушіге туындайды, яғни өкілдің кез келген әрекеті өкілдік етуші үшін 

құқықтық салдарға әкеп соғады. Ерікті өкілдікте өкілеттіктер тараптардың 

келісімімен белгіленеді, бұл ретте олар орындайтын әрекеттердің тізбесі мен 

талаптарын шарт мәтінінде немесе өкілге берілген сенімхатта көрсетеді. 

Азаматтық және еңбек құқығында келісім-шарт өкілдік етудің негізі болып 

табылады. Оларға мынандай шарттар жатады: еңбек шарты. Еңбек шартында 

(жеке еңбек) жұмыс берушінің қызметкерге өкілдің міндеттерін жүктегені 

көрсетіледі. Ерікті өкілдіктен айырмашылығы, заңды өкілдік сот немесе 

әкімшілік акт негізінде жүзеге асырылады. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік 

және басқа да істер бойынша сотта өкілдік етуде ең білікті заң көмегі 

адвокаттардан келетінін өмір көрсетіп отыр. Адвокат қызметінің ауқымы тек 

осы шеңберлермен шектелмейді, олар азаматтар мен заңды тұлғаларға 

заңгерлік көмек көрсетеді және нарықтық қайта құрулар кезеңінде күнделікті 

өмірімізде туындайтын басқа да мәселелерді шешуде. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЛАНКЕТНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ДЛЯ 

ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Нармаганбет И., Бачараев А., Хайроллаев Б.,Таспенов А., Черненко Р. 

 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан использование  

бланкетных норм является распространённым фактом. Понятие бланкетной 

нормы уголовного законодательства состоит в том, что она понимается как 

«норму уголовного закона, в которой один или несколько ее структурных 

элементов содержат признаки (признак), неуяснимые без обращения к законам 

или другим нормативным правовым актам иных отраслей права». [1, с. 108] 

В уголовном законодательстве нашего государстве существует множество 

различных классификаций таких норм, в основе которых могут находиться 

порой разные критерии. Классификация бланкетных норм довольна 

разнообразна и зависит от ряда оснований следующего характера: 

- например, если взять такой критерий как взаимосвязь с нормативными 

правовыми актами других сфер права: 

1) бланкетные нормы, в которых есть элементы с указанием нарушений других 

правил, инструкций, правовых актов других отраслей права; 

2) правила с бланкетными признаками, которые показывают 

недействительность самого анализируемого действия;  

3) бланкетные нормы, в которых расположены термины или дефиниции, 

описание которых можно найти в законодательных актах других отраслей 

права; 

- в зависимости от принадлежности к той или иной отрасли права или в 

зависимости где они установлены бланкетные нормы могут быть следующими 

характера: уголовно-правовые, административного характера, бланкетные 

нормы в семейном законодательстве, гражданские бланкетные нормы и др.; 

- еще одним важным критерием деления бланкетных норм является форма, в 

которой они выражаются:  

1. прямые бланкетные нормы; 

2. нормы, в котором бланкетные признаки завуалированы; 

3. нормы, в которых смешаны открытость и завуалированность; 

- также критерием является использование бланкетных признаков при описании 

какого-либо элемента состава уголовного правонарушения: например, 

бланкетное описание может касаться объекта или предмета уголовного 

правонарушения, соответственно объективной стороны уголовного 

правонарушения, бланкетность касается поведения виновного лица, нормы, в 

которых для определения способа совершения преступного деяния необходимо 

обращаться к другим источникам и т.д. 
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- наконец, критерием деления могут быть отношение бланкетных признаков к 

то или иной части правовой нормы:  

1) бланкетные гипотезы;  

2) бланкетные диспозиции;  

3) бланкетные санкции. [2, с. 42-43] 

В уголовном законе применение бланкетных норм того или иного вида 

довольно обоснованно и поэтому широко применяется. Суть бланкетных норм 

заключается в том, чтобы помочь уяснить правила, которые содержатся в 

норме, но в кратком виде, путем обращения к иным актам, законам, 

положениям. Невозможно представить толкование нормы без их бланкетных 

видов. Суть толкования в праве чаще всего имеет отношение к случаям 

использования бланкетных признаков в тексте нормы. Особенно это касается 

уголовного законодательства. Это и понятно, преступное деяние не происходит 

изолированно от окружающей обстановки, общественной, политической и 

экономической жизни.  Многие нарушения уголовного характера затрагивают 

многогранные аспекты хозяйственной, научной, культурной деятельности. Все 

это предусмотреть в содержании уголовной нормы практически нереально. 

Всем этим определяется важность бланкетных норм при квалификации 

уголовных правонарушений. 

Большое значение имеет применение бланкетных норм в уголовном 

законе для того, что правильно квалифицировать уголовное деяние. Избежать 

применения бланкетных норм  в уголовном законодательстве невозможно, так 

как многие уголовные деяния связаны с нарушением различных инструктивных 

правил, процедур и их перечисление в текстах статей уголовного закона 

практически не может быть. [3, с. 28] 

Учитывая вышесказанное, основными функциями норм права являются 

регулирование общественных отношений и эффективная защита этих 

отношений от правонарушений. Правовые нормы регулируют специальные 

общественные отношения, группируя их в зависимости от регулирующих 

функций. В то время как некоторые правовые нормы регулируют 

имущественные отношения, другие регулируют такие отношения, как 

экологические, финансовые, семейные, административные, банковские, 

избирательные, инвестиционные, земельные. В связи с этим правовые нормы в 

зависимости от предмета регулирования классифицируются на 

конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые и 

др. А правовые нормы в силу своей практической реализации подразделяются 

на следующие виды: 

1. обязывающие (указанные в диспозиции) 

2. запрещающие (это тоже указывается в диспозиции) 

3. правоустанавливающие (показанные) 

4. под дефинитивными нормами понимается приведение в норме определения 

одного понятия в результате достижений юридических наук. В этих нормах 

права и обязанности субъектов не выражены в определенной степени, ни в 

каком смысле. Одна дефинитивная норма определяет основные категории 
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предмета играет большую роль и часто встречается в правовой системе 

Республики Казахстан, в отраслях права. 

Например, статья 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан закрепила 

понятие уголовного правонарушения в значении: «уголовным 

правонарушением признается уголовный проступок или преступление, 

совершенное виновно, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания» 

В статье 3 также Уголовного кодекса раскрываются понятия многих 

дефиниций, например, эксплуатация человека, наемник, террористические 

преступления, принудительный платеж, преступное сообщество и другие. 

5. в декларативных нормах основные правовые идеи отражаются в смысле 

публикации. Например, в норме 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан все задачи уголовного процесса провозглашены так: 

задачами уголовного процесса являются быстрое и полное раскрытие 

преступлений, разоблачение и привлечение к уголовной ответственности лиц, 

их совершивших, справедливое разбирательство и применение уголовного 

закона".[4, с. 88-90] 

6. по способу правового регулирования правовые нормы классифицируются на 

диспозитивные, императивные, поощрительные и рекомендательные. 

Диспозитивные нормы позволяют субъектам со своей стороны осуществлять 

свои права и обязанности по своему усмотрению и в случае вступления в 

правоотношения обеспечивается поведение выбора свободы. Например, к этой 

категории относятся нормы гражданского права. Императивные нормы требуют 

строгого соблюдения, выполнения и не подлежат изменению по соглашению 

сторон. Нормы административного и уголовного права считаются 

императивными. 

Правильная квалификация уголовных правонарушений имеет важнейшее 

значение в следственной практике. 

Обоснованность ее важности, во-первых, имеет значение для отграничения 

уголовного правонарушения от деяний, не подпадающих под признаки 

уголовно наказуемых.  

Также, правильная квалификация уголовных деяний служит основой 

справедливого привлечения к уголовной ответственности, когда неверная 

квалификация может привести к применению слишком строгого наказания или, 

наоборот, слишком мягкого. [5, с. 79] 
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ 

РЕТТЕЙТІН ЗАҢНАМАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Темирханов Б.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасының “Кәсіпкерлік қызмет туралы” өз заңнамасы 

мәні бойынша КСРО ыдырағаннан және республика халықаралық құқық 

субъектісі ретінде дербес мемлекет мәртебесін алғаннан кейін ғана құрыла 

бастады [1,23]. 

Себебі, бұған дейін республиканың құқықтық жүйесі ұзақ уақыт бойы 

Ресей империясының, одан кейін КСРО-ның құқықтық жүйесіне етене 

араласып кеткен. 20 ғасырда 70 жылдан астам уақыт ішінде республиканың 

қоғамдық өмірінің барлық салалары негізінен тікелей КСРО заңдарымен немесе 

КСРО және Одақтас республикалар заңдарының негіздерін әзірлеуде 

қабылданған республикалық заңдармен реттелді.  

Демек, Қазақстан Республикасының өзіндік ұлттық заңнамасы, оның ішінде 

кәсіпкерлік туралы Ресей империясының да, республика мен КСРО дамуының 

кеңестік кезеңіндегі заңнамаларындағы оңды нәрселердің барлығын бойына 

сіңірді. 

  Республикадағы кәсіпкерлік туралы өз заңнамасының алғашқы негіздері 

ХХ ғасырдың 80-жылдарында КСРО ыдырағанға дейін-ақ пайда болды. «Қайта 

құру» кезеңінде КСРО-да кооперативтік қозғалыс туралы заңдар пайда болып, 

сыртқы экономикалық қызмет, оның ішінде экономикалық қызметтің 

мемлекеттік емес субъектілері белсендірек болды.  Осы кезеңде 1986 жылғы 19 

қарашадағы «Жеке еңбек қызметі туралы» және 1988 жылғы 26 мамырдағы 

«КСРО-дағы кооперация туралы» КСРО Заңдары қабылданды, олар 

республиканың жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруының құқықтық 

негіздерін айқындады. Азаматтар мен заңды тұлғалардың және азаматтардың 

жеке табыс алуға бағытталған қызметпен айналысу құқығын заңдастырды(2). 

КСРО Министрлер Кеңесінің "мемлекеттік, кооперативтік және өзге де 

қоғамдық кәсіпорындардың, бірлестіктер мен ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін одан әрі дамыту туралы" 1988 жылғы 2 желтоқсандағы 

№ 1405 Қаулысы аса маңызды міндет - кәсіпорындарды, бірлестіктерді, 
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өндірістік кооперативтерді және өзге де ұйымдарды сыртқы экономикалық 

қызметтің әртүрлі нысандарына валюталық өзін-өзі өтеу, Социалистік 

кәсіпкерлікті дамыту қағидаттарында белсенді түрде қосу үшін қажетті 

жағдайлар жасау деп айқындады. [2,17] 

 Қазақстан мен КСРО-да кәсіпкерліктің ресми мойындалуы нарықтық 

жүйенің негізін қалаған «КСРО-дағы кооперация туралы» аталған КСРО 

Заңының қабылдануы болды. Бірақ оның ережелері барлық кәсіпкерлерге 

қатысты болмады. Жеке меншікті және өз өніміне еркін нарықтық баға белгілеу 

құқығын тиімді заңдастырушы жалдамалы еңбекті тек кооперативтер ғана 

пайдалана алды. [3,9]  Заң кооперативтер қызметкерлерінің еңбекақысына 

шектеусіз үстемеақы белгілеу мүмкіндігін қарастырды, кооперативтердің 

бюджетке төлемдері де болмады. 1988 жылы 6 маусымда «Шағын 

кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыру туралы» Ереже қабылданды (КСРО 

Министрлер Кеңесі жанындағы шаруашылық механизмін жетілдіру жөніндегі 

комиссия отырысының № 6 хаттамасы), онда шағын кәсіпорындарды құру мен 

тіркеудің оңайлатылған тәртібі, бұл республиканың шағын кәсіпорындарына 

шаруашылық қызметінде және заңды тұлға мәртебесінде үлкен дербестік берді. 

[4,3] 

 "Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу шаралары туралы" 

КСРО Министрлер Кеңесінің 1989 жылғы 7 наурыздағы № 203 қаулысымен 

сыртқы экономикалық қатынастарға қатысушыларды тіркеуді; КСРО 

Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен өзге де мүлікті 

декларациялауды;сыртқы экономикалық байланыстарды жедел реттеу 

шаралары және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруға байланысты 

басқа да мәселелер; жалпы мемлекеттік мақсаттағы жекелеген тауарлардың 

экспорты мен импортын қамтитын сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік 

реттеу жүйесі құрылды. 

Осы құқықтық актілердің қабылдануымен сыртқы экономикалық қызмет 

саласындағы реформаларды жүзеге асыруға көшу және Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік заңнамасының жүйесін кезең-кезеңмен 

қалыптастыру басталды. 

Қалыптасқан жағдайда 1990 жылғы 11 желтоқсанда "Қазақ КСР-індегі 

шаруашылық қызметтің еркіндігі және кәсіпкерлікті дамыту туралы"Қазақ 

КСР-інің Заңы қабылданды. Бұл заң Қазақстанның құқық жүйесіндегі жаңалық 

болды, өйткені ол кәсіпкерлік қызметтің еркіндігі принципін алғаш рет 

жариялады және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға жіберілген тұлғалардың: 

Қазақ КСР азаматтарының, азаматтығы жоқ адамдардың, Қазақстан 

Республикасының заңды тұлғаларының, шетелдік жеке және заңды 

тұлғалардың субъектілік құрамын кеңейтті. Қазақ КСР-нің 1990 жылғы 7 

желтоқсандағы «Шетелдік инвестициялар туралы» Заңы республикада ашық 

экономика құруға бағытталған және елдің әлемдік тәжірибеде жалпы 

қабылданған ұлттық экономиканы дамыту қағидаттарына тез арада көшуіне 

жағдай жасауды көздеді. Осы кезде Қазақстанда бірінші сыртқы экономикалық 
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келісім жасалды, оның қатысушылары бір жағынан Кеңес Одағы, екінші 

жағынан американдық «Шеврон» корпорациясы болды [5,23]. 

Республиканың құқықтық жүйесіндегі барлық аталған одақтық және 

республикалық заңдардың ережелері Республика дербес мемлекет мәртебесін 

алғаннан кейін бірнеше жыл бойы қолданыста болды. 

Өзіндік Отандық кәсіпкерлік заңнаманы дамытудағы бірінші кезең 1991 жылға 

келеді және сол кезеңде қабылданған заңнамалық актілерде кәсіпкерлік қызмет 

субъектілері қызметінің құқықтық негіздерін қалыптастырумен сипатталады, 

олардың ішінде: 1991 жылғы 11 маусымдағы "Қазақстан Республикасындағы 

бағалы қағаздардың айналысы және қор биржасы туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңы; 1991 жылғы 21 маусымдағы "Шаруашылық 

серіктестіктері мен Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңы; 1991 жылғы 23 желтоқсандағы "Қазақстан 

Республикасындағы концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.; 

"Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы" 1991 жылғы 25 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы және т. б. 

Осы кезеңде Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 4 шілдедегі № 1543-Х11 

"Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы" Заңы кәсіпкерліктің дамуына 

ерекше әсер етті, ол жеке кәсіпкерлікті қорғаудың және оны қолдаудың негізгі 

нысандары мен тәсілдерін айқындады, жеке кәсіпкерлік қызметке мемлекеттің 

тікелей араласуынан бас тарту саясатын, жеке кәсіпкерлердің еркіндігін, 

коммерциялық құпияны қорғауды және мемлекеттік органдар мен лауазымды 

адамдардың жеке кәсіпкерлердің құқықтарын бұзғаны үшін жауапкершілігін 

бекітті. 

Кәсіпкерлік туралы заңнаманың ұлттық жүйесінің қалыптасуында азаматтық 

заңнаманы кодификациялау маңызды рөл атқарды. Жеке құқықтық 

қатынастарды реттеу саласындағы негізгі арнайы нормативтік акт болып 

табылатын ҚР Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім) "шетелдік инвестициялар 

туралы"Қазақстан Республикасының Заңымен бір мезгілде 1994 жылғы 27 

желтоқсанда қабылданды. Ол қолданысқа енгізілген сәттен бастап (1995 жылғы 

1 наурыздан бастап) Қазақ КСР Азаматтық кодексінің 1963 жылғы 1-223-бабы 

кіріспесінің күші жойылды деп танылды. Азаматтық кодекстің және азаматтық 

заңнама негіздерінің қалған баптары 1999 жылдың 1 шілдесіне дейін - 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің Ерекше бөлігі, 1991 жылғы 

"меншік туралы", "кәсіпорындар туралы", "кепіл туралы" Қазақстан 

Республикасы Заңдары қолданысқа енгізілгенге дейін қолданыла берді. 

Бұл кезең Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынастардың дамуының, 

кез келген тәуелсіз және егемен мемлекетке тән қасиет болып табылатын мүлде 

жаңа заңнамалық жүйенің құрылуының бастапқы кезеңін білдіреді. Бұл кезең 

сонымен қатар кәсіпкерлік заңнама жүйесінің пайда болуымен сипатталады, 

оның маңызды буыны Азаматтық кодекс болды. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Саутбаева С.Б. 

Актюбинский региональный университет  им. К. Жубанова 

 

       С обретением государственной независимости Республика Казахстан 

встала на путь демократизации различных  сфер общественно-политической 

жизни. Демократизация общества недопустима без правовой защиты, 

обеспечения  прав и свобод человека. Республика  Казахстан  проводит  

политику, направленную  на  реализацию прав человека как конституционную 

основу обновления и прогресса. В Республике Казахстан проводится работа по 

обеспечению и защите прав человека, разработана, принята  система 

законодательных актов, функционируют национальные институты защиты прав 

и свобод человека. С присоединением Республики Казахстан к основным 

документам в сфере защиты прав человека, нормы международного права стали 

поэтапно имплементироваться в национальную  правовую  систему. В 

юридической литературе ряда зарубежных стран уделяется серьезное внимание 

идеологическим, политическим, историческим и правовым аспектам проблем 

имплементации международно-правовых стандартов личных прав и свобод 

человека. Об этом свидетельствуют, работы  исследователей - И. Акира,  Д. 

Анцилотти,  Д. Барри,  А. Блюд,  Я. Браунмай,  Х. Бернс,  

Э. Брэдли,  Аграновской Е.Б., Акименко К.В., Батыра К.И., Галустьян О.А., 

Гасанова Э.Г., Гурского В., Даниленко Г., Дорониной Н.Г., Ахметовой А.Т. 

             Права человека занимают ведущее место в современном мире. Нельзя 

переоценить их роль в развитии  цивилизованного гражданского общества.  

Принципы и нормы, относящиеся к сфере прав человека, разрабатывались и 

принимались как во внутригосударственном, так и в международном праве на 

протяжении длительного времени. Исторически складывались нормы, 

регулирующие поведение государств в период вооруженных конфликтов. Эти 
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нормы регламентировали военные действия таким образом, чтобы ограничить 

жестокость войны и обеспечить соблюдение гуманитарных стандартов в 

отношении воюющих, раненых, больных, военнопленных, гражданского 

населения. Один из основоположников науки международного права Гуго 

Гроций в своей работе «О праве войны и мира», изданной в 1625 г., оправдывал 

так называемые «справедливые войны», которые, не могли быть поводом для 

нарушения правил войны воюющими сторонами. 

          Во второй половине XIX - начале XX вв. осуществлялась кодификация 

законов и обычаев войны. Важной в данном отношении стала Женевская 

конвенция 1864 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях. Первая в истории международных отношений кодификация законов и 

обычаев войны была реализована на первой (1899г.) и второй (1907г.) мирных 

конференциях в Гааге. На первой Гаагской конференции были приняты три 

конвенции, на второй - тринадцать. Среди них одной из основных является 

Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны с входящим в ее 

состав приложением «Положение о законах и обычаях сухопутной войны». С 

течением времени международное сообщество принимало новые акты, которые 

были направлены на регулирование законов и обычаев войны, а также 

совершенствовало действующие правила. Наиболее значительными из них 

являются четыре Женевских конвенции 1949 г., а также Дополнительные 

протоколы, имеющие отношение к защите жертв международных и 

немеждународных вооруженных конфликтов. В отличие от международных 

конвенций, регулирующих законы и обычаи войны, принципы и нормы, прав 

человека в условиях мира, начали складываться в начале XX века. 

Первоначально они принимались на национальном уровне, а затем 

закреплялись в международно-правовых документах. 

     В период, предшествующий созданию Организации Объединенных Наций, 

государствами были заключены первые международные соглашения, в которых 

в той или иной степени регулировались только некоторые вопросы защиты 

прав человека. К их числу относятся договоры и конвенции, содержащие 

положения о борьбе с рабством и работорговлей, о пресечении торговли 

женщинами и детьми, о защите национальных меньшинств. Лишь после Второй 

мировой войны, учреждения ООН и принятия ее Устава начинается 

качественно новый этап регулирования основных прав и свобод человека, 

который сопровождался разработкой Международного билля о правах человека 

и принятием международных документов в этой сфере. Особенностью 

конвенционных документов в сфере прав человека явилось то, что в 

соответствии с ними произошло становление  Международных контрольных 

органов. Последние, стали обязательным структурным элементом 

универсальных конвенций по правам человека, начиная с принятия  

Международной конвенции  о ликвидации всех форм расовой дискриминации  

1965 г. Создаваемые  на базе  конвенций международные контрольные органы 

(Комитет по ликвидации расовой дискриминации,  Комитет по правам 

человека, Комитет против пыток,  Комитет по правам ребенка,  Комитет  
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против  дискриминации  женщин) наделялись правом требовать от государств 

периодического предоставления докладов о соответствии их законодательства 

положениям конвенций, а некоторые из них (Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по правам человека, Комитет против пыток) 

уполномочивали рассматривать жалобы государства на государство. 

Международно-правовые стандарты личных прав и свобод получили 

закрепление и в ряде региональных документов о правах человека.  Все 

региональные документы о правах человека содержат нормы запрещающие 

пытки. С принятием целого ряда международно-правовых актов в сфере 

уголовного правосудия, запрет пыток в рамках Европейского Сообщества был 

максимально детализирован  (приняты  Европейский  Конвенция против 

пыток). Подробно защита от пыток регламентирована во Всеобщей Исламской 

декларации прав человека 1981 г. «Никакой  человек  не  должен подвергаться 

психическим или физическим пыткам, унижению, угрозе причинения вреда ему 

или тому, кто ему дорог, кому он сочувствует, насилию с целью получения 

признания в совершении преступления, принуждению соглашаться с 

действиями,  приносящими вред его интересам»[155; 2]. 

   Право на справедливый суд и презумпцию невиновности закреплено в 

региональных   документах  ст.8  Американской конвенции о правах человека 

1969 г., ст. 7 Африканской Хартии прав человека и народа 1981 г., ст. V 

Всеобщей Исламской декларации прав человека 1980 г., ст. 6 и 7  Конвенции  

СНГ о правах и основных свободах человека 1995г., ст.6 и 7 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., а так же ст. 2 - 4 

протокола № 7 к ней.   

  Сегодня Европейская система защиты от пыток, и прав человека в целом, 

может считаться эталоном демократической системы защиты прав и свобод 

человека.  

          Концепция  обеспечения, защиты прав и свобод человека имеет 

длительную историю, на ее формирование,  развитие огромное влияние оказали 

как политико-правовые учения исследователей, мыслителей, так и нормы 

национального и международного  права,  наиболее полное закрепление права 

и свободы человека,  прежде  всего личные права и свободы получили лишь с 

принятием основополагающих международно-правовых  конвенционных  

документов в сфере обеспечения и защиты прав человека.  

  Республика Казахстан интегрируясь в международное сообщество, 

демонстрирует стремление уважать и обеспечивать основные права и свободы 

человека. Данное стремление  особенно проявляется  в процессе 

имплементации международных стандартов личных  прав  и  свобод человека в 

национальное законодательство Республики Казахстан.  
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ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР КЕШЕНІН ӘЗІРЛЕУ 

МАҚСАТЫНДА АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДА ҚЫЛМЫСҚА БАҒА БЕРУ 

 

Жарылқасын А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

  

Кез-келген мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіретін негізгі 

құбылыстардың бірі - қылмыс. Криминологиялық бақылау әлеуметтік-

құқықтық бақылаудың ең ізгілікті және перспективалы аспектісі болып 

табылады. Қылмыс негізінен әлеуметтік себептерге байланысты. Қалай 

болғанда да, дәл осы анықтаушы компонент қоғамға азды-көпті бағынады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қылмысқа қарсы күрестің радикалды 

стратегиясы криминогендік факторларды зерттеу және жою арқылы оның 

алдын алу болады. Мұндай жұмыс әр түрлі елдерде жүйелі түрде басталып, 

дүниежүзілік қоғамдастықтың қолдауына ие болды, бұл өткен ғасырдың екінші 

жартысында өткен БҰҰ-ның IV, VI, VII, VIII конгресстерінде қабылданған 

бірқатар декларациялары мен нұсқауларында көрініс тапты. Алайда, қажетті 

нәтижелерге қол жеткізілмеді: қылмыс тез өсті. Профилактикалық 

жұмыстардың нашар тиімділігінің себептері көп. Олардың бірі - мәселенің 

күрделілігі мен тереңдігін жеткіліксіз толық түсіну. Сондықтан ұйымдасқан 

қылмыстың алдын алу, әдетте, тек қылмыстық әділет органдарына жүктеледі. 

Олардың зерттеуге, әсіресе ауыр криминогендік факторларды жоюға 

мүмкіндіктері өте шектеулі.  

Ақтөбе - Батыс Қазақстандағы халқы ең көп қала және бұл көрсеткіш 

бойынша республикадағы төртінші қала (Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент 

қалаларынан кейін). Ақтөбе облысында жасалған қылмыстардың көбі Ақтөбе 

қаласында. Ақтөбе қаласындағы ең криминогенді орындар - теміржол вокзалы 

мен орталық базар маңындағы аудандар.  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 

және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің деректері бойынша Ақтөбе 

қаласында: 2021 жылы қантар айында тіркелген қылмыстардың саны – 547 

қылмыс, оның ішінде: онша ауыр емес қылмыс – 99, ауырлығы орташа 

қылмыстар – 279, ауыр қылмыстар саны – 161, аса ауыр қылмыстар саны – 8.  

2021 жылдың ақпан айында тіркелген қылмыстардың саны – 1119 қылмыс; 

Наурыз айында тіркелген қылмыстардың саны – 1652 қылмыс; Сәуір айында 

тіркелген қылмыстардың саны – 2102 қылмыс; Мамыр айында тіркелген 
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қылмыстардың саны – 2514 қылмыс; Маусым айында тіркелген қылмыстардың 

саны – 2896 қылмыс; Шілде айында тіркелген қылмыстардың саны – 3361 

қылмыс; Тамыз айында тіркелген қылмыстардың саны – 3774 қылмыс; 

Қыркүйек айында тіркелген қылмыстардың саны – 4154 қылмыс;  Қазан айында 

тіркелген қылмыстардың саны – 4542 қылмыс; Қараша айында тіркелген 

қылмыстардың саны – 4914 қылмыс; Желтоқсан айында тіркелген 

қылмыстардың саны – 5208 қылмыс; 

Жоғарыда көрсетілгендей, Ақтөбе қаласында қылмыстардың басым 

көпшілігі жылдың аяғы – қазан, қараша, желтоқсан айларында тіркеледі және 

ауырлығы орташа қылмыстар саны басқа қылмыстарға қарағанда басым. 

Ақтөбе облысындағы басты мәселе - жасөспірімдер арасындағы қылмыс болып 

табылады. Жасөспірімдер арасында ауыр қылмыстар саны 12,5 пайызға өскен. 

Ал 16 жасқа толмағандармен жыныстық қатынас 3 есеге өскен. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың қазіргі жағдайы, 

олардың денсаулық жағдайы, әлеуметтік қорғалуы үкіметтен, құқық қорғау 

органдарынан, ғалымдардан, қоғамдық ұйымдардан жедел шаралар 

қабылдауды талап етеді, бұл біздің елімізде кейде орын алатындай қағаз 

жүзінде қалмай, жүзеге асырылуы тиіс. Қазақстанда кәмелетке толмағандар 

арасындағы қылмыс мәселесі өте өткір күйінде қалып отыр. Қазақстан 

Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметінше, жыл сайын қылмыс жасаған 

сегіз мыңға жуық кәмелетке толмағандар анықталса, оның жартысына жуығы 

қылмыстық жауапкершілікке тартылады.  

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің негізгі функцияларының бірі 

қылмыстың алдын алу болып табылады. Қылмыспен тиімді күресу үшін, ең 

алдымен, оның себептерін жою қажет. Соңғы жылдары заң университеттерінде 

қылмыстың алдын алу теориясын зерттеуге деген қызығушылықтың тұрақты 

өсуі байқалды. Заң факультетінің студенттерінің едәуір бөлігі бұл теорияны 

немесе оның кейбір бөлімдерін арнайы курстар түрінде оқиды. Қазіргі заң 

ғылымы қылмысқа қарсы күресті басқаруды ұйымдастыру және оны үйлестіру 

тұжырымдамасымен теориялық тұрғыдан қамтамасыз етілмеген, олардың 

принциптері тұжырымдалмаған. Сонымен қатар, қарастырылып отырған 

мәселелердің барлығын құқықтық білімнің белгілі бір саласына жатқызу 

туралы келісілген ұстаным жоқ — үйлестіру органдарының қызметі көбінесе 

прокурорлық қадағалау аясында, криминология сирек кездеседі, бірақ ешқашан 

басқару теориясында немесе әкімшілік заңда зерттелмеген. 

Негізгі қиындық қылмыстың алдын-алудың арқасында болды, оның 

тұжырымдамалық негіздері пікірталас тақырыбы болып қала береді. Бірақ 

заңда мынадай сұрақ туындайды: қылмыстың алдын-алу тәуелсіз ғылыми пәнге 

айналды ма, әлде бұл криминология ғылымының бір бөлігі ғана ма?  

Мемлекеттік және қоғамдық өмірдің құқықтық негізін нығайту, заңдылық пен 

құқықтық тәртіпті бұлжытпай сақтау Қазақстан Республикасы Президенті мен 

Үкіметінің тұрақты қамқорлығының нысанасы болған және болып қала береді. 

Қоғамдық ұйымдар мен жұртшылықтың қолдауына сүйене отырып, 
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мемлекеттік органдар бөтеннің мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету, 

азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау үшін қажеттінің бәрін 

жасауға, қылмысқа қарсы батыл күрес жүргізуге, кез келген құқық 

бұзушылықтың алдын алуға және оларды туғызатын себептерді жоюға 

міндетті. Бұл бағдарламалық ереже қылмысқа қарсы күрес саласындағы 

міндеттерді, оның ішінде алдын алу жүйесін шешуге арналған міндеттерді 

нақты және шынайы қоюды білдіреді. 

Ең алдымен, қылмысқа қарсы кезең-кезеңімен күрестің жолдары мен 

құралдары туралы қолда бар идеяларды шығармашылықпен дамыту, құқық 

тәртібін нығайтудың жаңа, пәрменді мүмкіндіктерін табанды түрде іздеу керек. 

Әсіресе, аймақтағы криминологиялық жағдайды талдау сапасын арттыру, оның 

дамуының сенімді болжамдарын алу, профилактикалық қызметті жоспарлауды 

түбегейлі жақсарту, қылмыс жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

анықтау мен жоюдың неғұрлым жетілдірілген тактикасын жасау және тұрақсыз 

азаматтарға жеке профилактикалық әсер ету, алдын-алудың тиімділігін 

бағалаудың объективті критерийлерін анықтау сияқты проблемалар өзекті 

болып табылады. Қылмыстың алдын алу практикалық қызмет ретінде 

ғылымның жаңа жетістіктерін табандылықпен игеріп, оларды кеңінен қолдануы 

керек. Ғылым мен практиканың берік одағы қазір қылмыстың алдын-алудың әр 

субъектісінің сәтті жұмыс істеуінің міндетті шарты болып табылады. 

Соңғы уақытта қоғам өмірінің барлық салаларында құқықтық тәртіп пен 

заңдылықты нығайту бойынша айтарлықтай жұмыс жүргізілді, бірақ бұл 

бағыттағы күш-жігер ешқандай жағдайда әлсірей алмайды. 

Болашақ заңгердің міндеті-оның қылмыстың алдын алу саласындағы күш-

жігері мемлекет алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге айтарлықтай үлес қосуы 

үшін өзін-өзі дайындау. 
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КӘМEЛEТКE ТОЛМAҒAНДAРДЫҢ AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ 

ӘРEКEТ ҚAБІЛEТТІЛІГІ МӘСEЛEСІ 

 

Успaновa К.К. 

Қ.Жұбaнов aтындaғы Aқтөбe өңірлік мeмлeкeттік yнивeрситeті 

  

Сот төрeлігінe қол жeткізy - ұлттық жәнe хaлықaрaлық нормaлaр мeн 

стaндaрттaрдa бeкітілгeн, бұзылғaн құқықтaрды қaлпынa кeлтірy үшін әділ 

жәнe yaқтылы құқықтық қорғay құрaлдaрын aлy мүмкіндігі. Бaлaлaрдың 

құқықтaрын рeттeйтін нeгізгі хaлықaрaлық құжaт болып тaбылaтын БҰҰ-ның 

Бaлa құқықтaры тyрaлы Конвeнцияның 3-бaбынa сәйкeс, мeмлeкeттің 

міндeттeрі рeтіндe бaлaның әл-ayқaты үшін тaлaп eтілeтін қорғayды қaмтaмaсыз 

eтyді жәнe осы мaқсaттaрдa тиісті әкімшілік жәнe зaңнaмaлық шaрaлaр 

қaбылдayды бeлгілeйді [1]. Қaзaқстaндa бaлaлaрғa aрнaлғaн сот төрeлігі 

сaлaсындaғы білімнің, қaрым-қaтынaстың, прaктикaның нaқты көрінісі жоқ 

дeyгe болaды.  Көптeгeн жaғдaйлaрдa сот төрeлігі жүйeлeріндe бaлaлaрдың 

жaсынa жәнe жeтілy дeңгeйінe бeйімдeлгeн процeдyрaлaр жоқ, aл мaмaндaр 

көбінeсe бaлaмeн өзaрa әрeкeттeсy дaғдылaрынa үйрeтілмeйді. Бaлa құқықтaры 

тyрaлы Конвeнциядa бeкітілгeн бaлa құқықтaрын, бaлaлaрды қорғayды жәнe сот 

төрeлігін толық жүзeгe aсырyғa бeрік жәнe орнықты нормaтивтік жәнe 

инститyционaлдық нeгіздeр орнaтылмaй қол жeткізyгe болмaйды.  

ҚР Конститyциясының 13-бaбының 2-3-тaрмaқтaрынa сәйкeс әркімнің өз 

құқықтaры мeн бостaндықтaрының сот aрқылы қорғaлyынa құқығы бaр. 

Әркімнің білікті зaң көмeгін aлyғa құқығы бaр. Зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрдa 

зaң көмeгі тeгін көрсeтілeді [2]. ҚР AПК-нің 8-бaбынa сәйкeс әркім бұзылғaн 

нeмeсe дayлы құқықтaрын, бостaндықтaрын нeмeсe зaңды мүддeлeрін қорғay 

үшін осы Кодeкстe бeлгілeнгeн тәртіппeн сотқa жүгінyгe құқылы. ҚР AПК 46-

бaбы 2-тaрмaғының 1-тaрмaқшaсынa сәйкeс aзaмaттық іс жүргізy әрeкeткe 

қaбілeттілігі 18 жaстaн бaстaлaды, aл 14-тeн 18 жaсқa дeйінгі кәмeлeткe 

толмaғaндaрдың құқықтaры мeн зaңмeн қорғaлaтын мүддeлeрін соттa олaрдың 

aтa-aнaлaры нeмeсe өзгe дe зaңды өкілдeрі қорғaйды [3]. Бұл жaғдaйдa зaңды 

өкілдeр бaлaның мәлімдeмeсінe жәнe іс жүргізy әрeкeттeрінe әсeр eтe aлмaйды 

дeп болжaнaды. Дeгeнмeн, іс жүзіндe зaңды өкілдeр кyәлік бeрy кeзіндe 

кәмeлeткe толмaғaндaрғa өз пікірлeрін зорлaп aйтқызa aлaды жәнe  олaрдың 

мүддeлeрі бaлaның мүддeлeрінe тікeлeй қaйшы кeлeтін жaғдaйлaрдың орын 

aлyын eскeрy қaжeт. 

  Тeк зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрдa, aзaмaттық, отбaсылық, eңбeк, 

коопeрaтивтік, әкімшілік жәнe өзгe дe құқық тyындaйтын істeр бойыншa 14-17 

жaс aрaлығындa кәмeлeткe толмaғaндaрдың өз құқықтaрын жәнe зaңмeн 

қорғaлaтын мүддeлeрін соттa өз бaсымен қорғayғa құқығы бaр.  

«Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы» Кодeкстің 67-бaбынa 

сәйкeс aтa-aнaлaр, қорғaншылaр, қaмқоршылaр бaлaлaрды тәрбиeлey жәнe 

күтіп-бaғy жөніндeгі өз міндeттeрін орындaмaғaн нeмeсe тиісіншe орындaмaғaн 
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нeмeсe өз құқықтaрын тeріс пaйдaлaнғaн нeмeсe бaлaлaрдың мінeз-құлқынa 

тeріс әсeр eткeн нeмeсe олaрғa қaтыгeздікпeн қaрaғaн кeздe бaлaлaр кәмeлeткe 

толмaғaндaрдың істeрі жөніндeгі комиссияғa, қорғaншы жәнe қaмқоршы 

оргaндaрғa, прокyрaтyрaғa өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін қорғay үшін 

жүгінyгe, aл он төрт жaсқa толғaннaн кeйін-сотқa жүгінyгe құқылы [4].  

Соңғы aтaлғaн eкі бaпқa сәйкeс 14-жaстaғы жaсөсіпірм өз құқықтaрын 

қорғay үшін   сотқa жүгінe aлaды, дeгeмeн бұл нормaлaр дeклaрaтивті болып 

тaбылaды, өйткeні зaңдa мұндaй құқықты іскe aсырy жәнe кәмeлeткe 

толмaғaнның сот тaлқылayынa қaтысy тәртібі көздeлмeгeн. Сонымeн қaтaр 

бaлaғa қaтысты құқықбұзyшылық жaсayшы сyбъeтілeрі шeңбeрі қaтaң шeктeлyі  

жәнe тeгін зaңгeрлік көмeк aлy құқығының бeлгілeнбeyі дe  зaң шығaрyшы 

тaрaпынaн жібeрілгeн кeмшілік болып тaбылды.  

Aтaлғaн мәслeлeрeгe бaйлaнысты кeлeсі өзгeрістeр қaжeт дeп сaнaймыз. 

Біріншідeн, «Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы бaлaның құқықтaры тyрaлы» 

Қaзaқстaн Рeспyбликaсының зaңының [5] 3-тaрayынa 10-1 бaпты кeлсідeй 

мaзмұндa қосy қaжeт: 

«10-1. Бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрiн қорғay құқығы 

1. Бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін қорғayғa құқығы бaр. 

2. Бaлaның aтa-aнaлaры, зaңды өкілі, лayaзымды   жәнe өзгe дe тұлғaлaры 

тaрaпынaн жaсaлaтын қиянaттaн қорғaлyғa құқығы бaр».  

Оғaн қосa қaзіргі «Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы Кодeкстің» 67-

бaбының 2-1 бөлімін  қосy қaжeт: 

«2-1. Бaлaның құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрi бұзылғaн кeздe, оның iшiндe 

лayaзымды жәнe өзгe дe тұлғaлaр бaлaны күтіп-бaғy, тәрбиeлey, оғaн бiлiм бeрy 

жөнiндeгi мiндeттeрiн орындaмaғaн кeздe нeмeсe тиiсіншe орындaмaғaн кeздe 

нe лayaзымдық өкілeттіктeрін тeрiс пaйдaлaнғaн кeздe бaлa - қорғaншылық 

нeмeсe қaмқоршылық жөніндeгі фyнкциялaрды жүзeгe aсырaтын оргaнғa, aл он 

төрт жaсқa толғaндa сотқa өз құқықтaрын қорғay үшiн өз бeтiншe жүгінyгe 

құқылы».   

Мұндaй өзгeріс қaжeттілігі бaлaның aтa-aнaсы нeмeсe зaңды өкілі бaлaның 

мүддeрлірін қорғayғa бaс тaрқaн жaғдaйдa қaжeтті. Мысaлы, мeктeптe  мұғaлім 

A.  14 жaстaғы оқyшыны мeтaлл сілтey тaяқшaсымeн ұрғaн, aлaйдa aтa-aнaсы 

бaлaсынa кeлтірілгeн зaқым үшін eшқaндaй шaрa қолдaнбayғa шeшeді, aл 

мeктeп әкімшілігі бaлaның сөзінe мән бeрмeйді. Мұндaй шaрттa бaлaның құқық 

қорғay оргaндырынaн рeсми көмeк сұрay нeмeсe aрыз жaзyғa құқығы болyы 

шeшyші роль aтқaрa aлды.  

 Бүгінгі тaңдa кәмeлeткe толмaғaн aзaмaттың қaтысyымeн жәнe оғaн 

қaтысты aзaмaттық істeрді қaрay кeзіндe eшқaндaй нaқты eрeжeлeр жоқ. Сотқa 

жүгінy құқығын толыққaнды қолдaнy үшін AПК - кe: 1) кәмeлeткe толмaғaн 

тaлaпкeрдің іс жүргізy мәртeбeсін; 2) оның сотқa жүгінy тәртібін; 3) кәмeлeткe 

толмaғaнның өз құқықтaрының бұзылy фaктісін ғaнa дәлeлдey міндeтін 

aйқындaйтын нормaлaрмeн толықтырылy кeрeк. 

Кәмeлeткe толмaғaндaрдың сот төрeлігінe қол жeткізy құқықтaрын қaмтaмaсыз 

eтyдe білікті зaң көмeгін пaйдaлaнy мүмкіндігі мaңызды мәнгe иe. Бірқaтaр 
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хaлықaрaлық құжaттaрдa кәмeлeткe толмaғaндaр кірeтін осaл топтaр үшін 

сyбсидиялaнaтын көмeк ұсынy aрқылы мeмлeкeттің сот төрeлігінe қол 

жeткізyді қaмтaмaсыз eтy міндeті белгіленген. Aлaйдa AПК кәмeлeткe 

толмaғaндaрды зaң көмeгінe aқы төлeyдeн жәнe өкілдіккe бaйлaнысты 

шығыстaрды өтeyдeн толық нeмeсe ішінaрa босaтылyы мүмкін aдaмдaрдың 

қaтaрынa жaтқызбaйды. Сол сeбeптeн ҚР AПК 112-бaбындa көрсeтілгeн  тeгін 

зaң қызмeтін aлa aлтын тұлғaлaр қaтaрынa тұрaқты тaбысы жоқ 14 жaстaн 18 

жaсқa дeйінгі кәмeлeткe толмaғaндaрды қосy қaжeт. 

Жылдaн-жылғa aтa-aнaлaрдың, пeдaгогтeрдің жәнe өзгe дe лayaзымды 

тұлғaлaрдың бaлaлaрдың мүддeрлeрінe қaрсы құқықбұзyшылықтaрғa бaрy сaны 

aртyдa. Сот aзaмaттық сот ісін жүргізy шeңбeріндe кәмeлeткe толмaғaндaрдың 

қaтысy мүмкіндіктeрін кeңeйтyді қaмтaмaсыз eтyі қaжeт. Қaзaқстaн 

Рeспyбликaсының зaң шығaрyшысы бaлaлaрдың құқықтaрын қорғay 

нормaлaрын жeтілдірy aясындa кәмeлeткe толмaғaндaрғa іс жүргізy құқықтaры 

мeн міндeттeрін бeріп, сол aрқылы олaрғa кәмeлeткe толмaғaн aзaмaттaрының 

құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін сот aрқылы қорғayғa бaғыттaлғaн бeлсeнді 

әрeкeттeрді жaсayғa мүмкіндік бeрyі кeрeк. Бұл мaқсaтқa жeтy үшін қaжeтті 

зaңнaмaлық өзгeрістeр ұсынылды. Олaр: «Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы 

бaлaның құқықтaры тyрaлы» Қaзaқстaн Рeспyбликaсының заңының 3-тaрayынa 

бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрiн қорғay құқығы тyрaлы бaпты 

қосy, «Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы Кодeкстің» 67-бaбының 2-1 

бөлімінe бaлaлaрдың лayaзымды жәнe өзгe дe тұлғaлaрдың өз міндeтттeрін 

орындaмayынa бaйлaнысты aрызбeн жүгінy құқығын қосy, AПК-кe кәмeлeткe 

толмaғaн тaлaпкeрдің іс жүргізy мәртeбeсі мeн үрдісінe бaйлaнысты өзгeрістeр.  
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«Преступления против личности» является одним из наиболее 

разработанных институтов особенной части уголовного права, следует 

пересмотреть некоторые ее нормы с целью совершенствования борьбы с 

данной группой преступлений - считает заместитель Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан, Кандидат филологических наук Байжанов Улан 

Сапарович [1].  

В статье 1 Конституции Республики Казахстан подчеркивается, что 

человек, его основные права и свободы являются высшей ценностью 

государства [2].  Государство ставит личность под административную, 

гражданско-правовую и даже под особую уголовно-правовую защиту. При этом 

обеспечивается возможность защиты личности не только со стороны 

преступников, но и со стороны государства и его представителей, в том числе 

со стороны сотрудников правоохранительных органов в процессе уголовного 

судопроизводства. Основным объектом преступлений является личность 

человека при причинении ей вреда. Общий правовой статус личности - это 

совокупность основных наиболее существенных, жизненно необходимых прав, 

обязанностей и законных интересов человека. В общем уголовно-правовом 

употреблении данное собирательное по своей сути понятие включает в себя 

следующие элементы: жизнь, здоровье, половую свободу, половую 

неприкосновенность, личную свободу, честь, достоинство, деловую репутацию. 

Как правило, в уголовном судопроизводстве элементами личности, на которые 

совершается посягательство, выступают жизнь, здоровье, личная свобода, 

честь, достоинство, деловая репутация. Вопрос о квалификации данных деяний 

по совокупности с преступлениями против правосудия и порядка исполнения 

наказаний требует дополнительного изучения и рассмотрения на 

законодательном уровне. Для преступлений, закрепленных в главе 1 

Уголовного кодекса Республики Казахстан характерны следующие 

особенности: 

Во-первых, данные преступления создают опасность для жизни и 

здоровья как объекта уголовно-правовой охраны. Во-вторых, по конструкции 

данные составы считаются оконченными либо с момента создания опасности, 

либо с момента фактического причинения вреда. В-третьих, большая часть 

преступлений, содержащихся в главе 1 УК РК, относятся к категории тяжких 

или особо тяжких. В-четвертых, наблюдается большой разрыв в строгости 

наказаний за различные преступления против личности, обусловленный 

различной мерой опасности этих преступлений [3].    

В связи с этим в юридической литературе высказывалась мысль о 

существовании различных направлений и линий уголовно-правовой охраны 

личности: «на дальних подступах»; для предотвращения непосредственной 

опасности; наказуемости вреда, причиненного преступлением «попутно»; 

наказуемости непосредственных посягательств на жизнь и здоровье. При этом в 
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первой группе выделяют посягательства, создающие абстрактную и 

конкретную опасность. Во второй же группе выделяются посягательства, 

причиняющие вред жизни и здоровью.  

В главе «Уголовные правонарушения против личности» УК РК 2014 года 

произошла криминализация шести статей, устанавливающих ответственность 

за убийство матерью новорожденного, принуждение к изъятию органов или 

тканей для трансплантации либо иного использования, ненадлежащее 

выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального 

характера, вербовка людей для эксплуатации [3].   Вместе с тем 

декриминализовано добровольное мужеложство, а также вступление в 

фактические брачные отношения с лицом, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, принуждение к вступлению в брак, двоеженство и многоженство. В 

целом относительно других глав действующего уголовного законодательства 

по сравнению с прежним нужно отметить относительную стабильность 

преступлений против личности в УК КазССР 1959 г. и УК РК 1997 г. 

Сохранена аналогичная классификация вреда здоровью по тяжести, почти всех 

видов убийств. Особого внимания заслуживает внесение изменений и 

дополнений в Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 25 декабря 2006 года № 12 по вопросам различных видов 

преступлений против личности. В рамках указанных изменений были 

разъяснены многие вопросы, которые вызывали разночтения в 

правоприменительной практике. В особенности были разъяснены многие 

ситуации, в которых имеется совокупность преступлений, содержащихся в 

главе преступления против личности с иными категориями преступлений, 

указаны правила квалификации преступлений иных категорий, где в качестве 

последствий называется причинение вреда здоровью различной тяжести.  

Особо следует отметить, что, несмотря на большую полемику в данной сфере в 

УК РК так и не был закреплен институт эвтаназии - вида причинения смерти, 

связанного с удовлетворением просьбы больного об ускорении его смерти. На 

наш взгляд, в существующих условиях закрепление указанного института 

могло бы вызвать большое количество злоупотреблений, в том числе в рамках 

уголовного процесса в целях устранения неугодных лиц. Поэтому решение 

законодателя по данному вопросу является закономерным. 

В целом можно отметить, что глава «Уголовные правонарушения против 

личности» является одной из наиболее разработанных институтов особенной 

части уголовного права. Между тем, некоторые нормы, еще нуждаются в 

совершенствовании, что позволит осуществлять борьбу с преступлениями 

против личности более эффективно. Нормы о преступлениях против личности 

заняли в Уголовном кодексе РК важное место в соответствии с той иерархией 

ценностей, которая закреплена в Конституции Республики Казахстан. 

Расположение статей в главе 1 УК РК при этом строится в зависимости от 

тяжести совершенного преступления от более тяжкого к менее тяжкому, а 
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также в зависимости от видового объекта посягательства, хотя он прямо и не 

указан в законе.  

В рамках данной главы выделяются следующие группы преступлений: 

посягательства на жизнь, здоровье, половую свободу, половую 

неприкосновенность, честь, достоинство, деловую репутацию, личную свободу.  

 Необходимо четко представлять себе признаки общего состава преступлений 

данного вида. Объектом является здоровье другого человека. «Здоровье 

представляет собой состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов», так определенно здоровье в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения, принятом 22 июня 1946 г. В Кодексе Республики Казахстан 

от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», 

под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного 

(психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов [4].    

Охрана здоровья – это комплекс политических, экономических, 

медицинских, социальных и других мероприятий, направленных на 

обеспечение здоровья населения. Объективную сторону рассматриваемого 

преступления характеризуют общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), последствия, заключающиеся в противоправном причинении 

тяжкого вреда здоровью другого человека, а также причинная связь между 

преступным деянием, наступившими последствиями. 

Субъект является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицированные виды рассматриваемого состава преступления определены 

в ч. 2 ст. 106 УК РК к ним относятся причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное: а) в отношении двух и более лиц; б) в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением профессионального или общественного долга; в) в отношении 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; г) с особой 

жестокостью; д) организованной группой; е) по найму; ж) из хулиганских 

побуждений; з) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды; и) с целью использования органов или тканей 

потерпевшего; к) неоднократно или лицом, ранее совершившим убийство, 

предусмотренное ст. 99 УК РК [3].    

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или 

косвенным умыслом. Виновный осознает, что в результате его общественно 

опасных действий причиняется тяжкий вред здоровью другого человека, 

предвидя возможность или неизбежность общественно опасных последствий и 

желает (прямой умысел) или сознательно допускает их, либо относится к ним 

безразлично (косвенный умысел). Умысел чаще всего неопределенный (не 

конкретизированный). Действия виновного в таких случаях квалифицируются 

по фактически наступившим последствиям. Если умысел виновного было 

направленно на причинение тяжкого вреда здоровью, а в результате нанесен 
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средней тяжести или легкий вред, действия виновного следует 

квалифицировать как покушение на тяжкое преступление (ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 

106 УК РК). 

Непременным условием функционирования и развития общества является 

здоровье граждан и общественная нравственность. Охрана здоровья граждан, 

как членов общества, нравственности осуществляется с помощью различных 

мер экономических, медицинских, социальных, и других, в том числе и 

правовых. Важное место в охране здоровья населения и нравственности 

отводится уголовно-правовым мерам. Видовыми объектами этих преступлений 

выступают: здоровье населения и общественная нравственность.  

Следует обратить внимание на то, что законодатель большинство 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

сконструировал по принципу формальных составов, где момент окончания 

преступлений наступает с момента совершения общественно-опасных деяний. 

Под преступлениями против здоровья населения и общественной 

нравственности следует понимать совершенные умышленно или по 

неосторожности общественно опасные деяния, причиняющие вред или 

угрожающие причинением вреда здоровью населения или общественной 

нравственности. 

Проведенный анализ показывает, что сегодня, с учетом новых реалий, 

необходимы комплексные исследования как преступности в целом, так и 

тяжкой насильственной преступности против личности, совершаемой в 

сверхкрупном городе, а также факторов, ее обуславливающих, в целях 

выработки системы организационно - правовых и профилактических мер, 

осуществляемых органами внутренних дел по ее предупреждению. 
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Біздің елімізде құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды құру кезіндегі 

маңызды міндеттердің бірі - тиісті азаматтық құқықтық сананы қалыптастыру 

мәселесі. Құқықтық мемлекеттің маңызды белгісі, оны құрудың міндетті шарты 

халықтың құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейі, әсіресе мемлекеттік 

қызметшілер мен басқа да лауазымды адамдардың кәсіби құқықтық мәдениеті 

болып табылады. 

Бұл мақалада автор жас мемлекеттегі ескі құқықтық санамен қалыптасып 

қалған қоғамның трансформациясы, яғни жаңа құқықтық сананың енгізу 

модельдерін талқылап кетеді. 

Сана – объективтi шындықты идеалды түрде бейнелеудiң адамға ғана тән 

ең жоғарғы нысаны. Сана адамның өз болмысы мен объективтi дүниенiң мән-

жайын, мазмұнын, ұғымын бiлуiнде белсендi қызмет атқаратын  психикалық 

процестердiң заңды нәтижесi болып табылады. Сана - шындықты бейнелеудiң  

механизмi мен нысандарын тарихи дамудың  сатыларына сәйкес айқындайтын 

философия, социология және психологияның және жалпы танымның ең басты 

категорияларының бiрi. 

Бұл мақалада құқықтық қызметпен айналысатын адамдарда, яғни 

заңгерлерде, құқық қорғаушыларда және құқықтанушыларда қалыптасатын 

практикалық (кәсіби) және теориялық (ғылыми, доктриналық) құқықтық сана-

сезімді қамтитын құқықтық құқықтық сананың негізгі факторлары 

қарастырылған. 

Заңгердің құқықтық санасы – практика құқыққа және оны қолдану 

практикасына тұрақты оң көзқараспен ғана емес, сонымен бірге құқықтық 

рецептпен, яғни заң шығарушымен, оны қолданудың пайдалылығын, 

қажеттілігі мен әділдігін түсінуімен, құқықтық заңды сақтау әдетімен 

ерекшеленеді. Құқықтық ақыл мен құқықтық сезімдердің ерекшеліктері 

құқықтық реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар көзі болып табылатын кәсіби 

қалауымен де көрінеді. 

Құқықты қолдану – құзыретті органдардың, лауазымды тұлғалардың 

және ұйымның жекелеген жағдай үшін, нақты субъект үшін құқық нормаларын 

дараландыру жөніндегі мемлекет реттейтін биліктік ұйымдастырушылық 

қызметі [1]. Адвокаттың мұндай актіні жасауы оның белгілі бір жағдайға 

немесе белгілі бір құқық нормасының жағдайына қолданылуы туралы 

қорытынды шығаруды білдіреді. Сондықтан құқық нормаларын қолдану іс 

бойынша нақты мән-жайларды мұқият алдын ала анықтауды талап етеді. 

Құқықтық қатынастардан тыс барлық құқықтар тек заңды әлеуетті білдіреді. 

Заңгердің идеалды құқықтық санасы құқық пен заңға құрметпен қарауды 

білдіреді. Бұл құқықты құндылық тасымалдаушысы, әлеуметтік бақылауды 

реттеуші ретінде түсіну туралы. Мұндай құқықтық түсінікті құқықтың белгілі 

бір нормасымен байланыстыру мүмкіндігі заңгердің кәсіби қызметінде Заңға 

деген құрметті іс жүзінде жүзеге асыру туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Заңгерлердің кәсіби құқықтық санасының қажетті компоненті-белсенді заңды 

және кәсіби маңызды мінез-құлыққа орнату. 

Мұндай әлеуметтік-құқықтық ұстанымға мыналар кіреді:  
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 азаматтардың жеке қауіпсіздігін, олардың құқықтары мен 

бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау мақсатында адвокаттың 

өзінің кәсіби құқықтарын белсенді пайдалануға дайындығы, 

құқықтық нормалардың талаптарын дәл және мүлтіксіз сақтау және 

қолдану;  

 өзінің кәсіби борышын әділ, жауапты және саналы орындауға 

дайындығы;  

 жалпы адамзаттық моральдық-құқықтық құндылықтарға сәйкес 

құқықты жетілдіруге ұмтылу. 

Болашақ заңгерлердің кәсіби білімін ізгілендіру жеке тұлғаның субъективті 

жан-жақты дамуының, оның мәдени, шығармашылық, зияткерлік және 

адамгершілік әлеуетін байытудың, өз іс-әрекеттері үшін жауапкершілік 

деңгейінің өсуінің негізгі шарты ретінде әрекет етеді. Заманауи білім беру 

технологияларын енгізу, оқытудың кредиттік жүйесін пайдалану 

тыңдаушыларды Кәсіптік оқытудың қазіргі авторитарлық стилін жеңуге және 

тыңдаушыны білім беру процесінің орталығына қоюға мүмкіндік беретін 

даярлау технологиясын анықтауға мүмкіндік береді. 

ЖОО-дағы кәсіби-адамгершілік тәрбие қызметтік борышын тиімді орындау 

үшін қажетті кәсіби этика нормаларын, моральдық және іскерлік қасиеттерді 

сақтау дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Ведомстволық жоғары оқу 

орындары тыңдаушыларының құқықтық санасын қалыптастыру процесін 

құқықтық тәрбие жүйесінде жұмыс істейтін және болашақ офицерлерді кәсіби 

даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ететін өзіндік құрылымы, мақсаттары, 

заңдылықтары, міндеттері, функциялары, принциптері, әдістері бар көптеген 

өзара байланысты элементтері бар тұтас педагогикалық процесс түрінде 

жүргізу қажет[2]. 

Болашақ маманның құқықтық санасын қалыптастыру бойынша жұмыс жүйелі 

болуы керек және бүкіл оқу кезеңінде жалғасады. Болашақта жоғары оқу орны 

болашақ офицердің құқықтық санасының жоғары деңгейін қалыптастыру үшін 

ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар жасауы тиіс:  

 ЖОО-ның білім алушыларын құқықтық оқыту құқықтың түрлі 

салаларын теңгерімді зерттеуге бағытталуы қажет;  

 тыңдаушылардың құқықтық санасын қалыптастыру процесінің 

негізіне жеке тұлғаның даму деңгейін ескеретін жүйелі тәсіл 

қолдану;  

 құқықтық сана компоненттерінің әрқайсысына жан-жақты әсер етуді 

қамтамасыз ету үшін оқытудың жаңа технологияларын қолдану;  

 құқыққа оң көзқарас қалыптастыру;  

 жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру бағдарламасының 

практикалық бөлігінің көлемін ұлғайтуды көздеу;  

 білім алушыларда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға 

төзбеушілікті қалыптастыру. 

Құқық қорғау органдарының болашақ қызметкерлерінің моральдық-

психологиялық қасиеттерін қалыптастыру үшін оларда мынадай қасиеттерді 
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қолжетімді құралдармен дамыту қажет: патриотизм; әлеуметтік белсенділік; 

зияткерлік қасиеттер; коммуникативтік қасиеттер; психофизиологиялық 

қасиеттер[3]. 

Осылайша, заңгерлердің кәсіби құқықтық санасы өзінің негізгі белгілері 

бойынша ғылыми құқықтық санадан ерекшеленбейтінін атап өткен жөн. Оның 

элементтері-құқықтық білім, құқықтық көзқарастар, әлеуметтік белсенді заңды 

мінез-құлық стереотиптері және құқықтық кәсіби тәжірибе. 

Практик-заңгерлердің кәсіби құқықтық санасының айырмашылығы құқық 

қорғау және атқарушы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің алдында тұрған 

мақсаттар мен міндеттерде, субъектілік құрамда, субъектілердің құзыретінің 

сипатында, құқықтық құралдар мен әдістер жиынтығында, сондай-ақ олардың 

белгілі бір кәсіби мәдениетін құрайтын еңбек сипаты мен жағдайларында 

көрінеді. 

Заңгерлердің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру мәселесін талдау 

кәсіби этика мен кәсіби эстетика жетекші рөл атқарады деп болжайды, өйткені 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық мінез-құлқына тек 

құқықтық ғана емес, сонымен бірге моральдық, саяси, эстетикалық және басқа 

да қоғамдық сана формалары әсер етеді. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ И НАЛОГОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИХ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Курмангазина М. М., Молдагалиева М.Ж., Мусаев А.М., Булатов А. И. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Налоги являются одним из главных противоречий между обществом и 

государством. Собственный мировой опыт решения налоговых проблем при 

формировании и реализации взвешенной налоговой политики способствует 

экономическому развитию и благополучию общества. Поэтому проблемы 

налогообложения всегда были актуальны, а их изучение особенно интересно и 

ценно для изучения современной политической и экономической ситуации в 

Казахстане. Основным источником финансирования государственного бюджета 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-pravosoznanie-osnovnye-tendentsii-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-pravosoznanie-osnovnye-tendentsii-razvitiya/viewer
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являются налоги, сборы и сборы - эти фонды финансируют республиканские и 

местные государственные программы, содержат структуры, обеспечивающие 

существование и функционирование самого государственного аппарата. При 

этом значение налогов в государственном бюджете РК с каждым годом 

возрастает, поскольку в связи с переходом к этапу приватизации 

государственного имущества и снижением поступлений в бюджет от 

реализации государственного имущества доходы становятся основной 

источник бюджета. Основным документом, регулирующим налоговую систему 

Республики Казахстан и устанавливающим общие принципы ее построения, 

является Налоговый кодекс Республики Казахстан. Нормы налогового права 

содержатся в систематизированном законодательном акте, именуемым  

Налоговым кодексом Республики Казахстан [1].  

Налоговый кодекс Республики Казахстан устанавливает понятие 

налогового правонарушения, определяя, что для его квалификации необходима 

доказуемость вины, и оговаривая условия, при которых виновный может быть 

освобожден от ответственности либо ее можно смягчить, а также постулирует 

презумпцию невиновности налогоплательщика. 

Действующее законодательство, в том числе Налоговый кодекс 

Республики Казахстан, не содержит специального понятия налогового 

правонарушения. Согласно общепринятому пониманию и с учетом норм 

международных конвенций о налогообложении и борьбе с налоговыми 

правонарушениями, под налоговым правонарушением понимается 

противоправное действие или бездействие, выражающееся в их несоблюдении. 

Исполнение или неисполнение налогоплательщиком обязательств перед 

государственным бюджетом, влекущие за собой юридическую ответственность. 

Совершение налогового правонарушения влечет наступление негативных 

последствий, заключающихся в наложении на правонарушителя налоговых 

санкций, преимущественно в виде штрафов (штрафов, санкций) в размерах, 

предусмотренных Налоговым кодексом РК, в порядке а также 

административные меры или наказания.  

К налоговым преступлениям относятся преступления, непосредственно 

связанные с налоговой системой. Правонарушения, косвенно влияющие на 

налоговую ситуацию, не облагаются налогом, но охватываются более 

широкими структурами. Например, если должностное лицо незаконно выдает 

налогоплательщику документ, дающий ему право на получение налоговой 

льготы, действие должностного лица следует считать должностным, а не 

налоговым правонарушением. Налоговое правонарушение обычно имеет 

несколько стадий. В некотором смысле «жизненный цикл» налогового 

преступления подобен «жизненному циклу» товара. На первой стадии 

налогоплательщик предлагает новый режим уклонения от уплаты налогов. На 

второй - эта схема распространяется среди налогоплательщиков. После ее 

ознакомления с налоговыми органами начинается третья фаза, в рамках 

которой «отрабатывается опыт противодействия данному регулированию», 

осуществляется поиск путей и способов более эффективного выявления и 
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привлечения к уголовной ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Четвертая стадия – активное и массовое сопротивление 

государственных органов нарушениям, что приводит к значительному 

сокращению их количества и причиняемого ущерба. На пятой стадии баланс 

между налоговым преступником и налоговыми органами устанавливается на 

минимально возможном уровне. Работа налоговых органов должна 

соответствовать описанному выше циклу фискальных правонарушений, 

направленных на устранение их экономической основы, поиск наиболее 

эффективных методов противодействия, которые должны действовать для 

«обгона» таких схем, а в случае невозможности, чтобы предотвратить их [2, 

c.954].  

Именно такие оперативные действия налоговых органов могут 

обеспечить этот баланс в их пользу. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Кашкинбаев Б.Ж., Кожеков А.Т., Конакбаева Д.Б., Сейлханова Ә.Б. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Институт юридической ответственности за экологические преступления 

имеет древние корни. По своей сути это явление восходит к юридической 

ответственности как одной из центральных категорий во многих областях 

права. На наш взгляд, в развитии исследований данного правового явления 

можно выделить несколько этапов или исторических периодов:  

1) дореволюционный, по 1917 г.;  

2) советский, с 1918 по 1991 гг.; 

 3) современный, с 1992 по настоящее время  [1, с. 11]. 

В 2001 году в Республике Казахстан опубликована монографическая 

работа, посвященная возмещению вреда окружающей среде по 

законодательству этой страны [2, с. 4]. Проблемы гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда окружающей среде и пути их решения 

рассмотрены в монографии, изданной в 2011 году в Душанбе [3, с.14]. 

За годы независимости в Республике Казахстан сложилось достаточно 

развитое, системное законодательство, регулирующее общественные 

отношения в области охраны окружающей среды и рационального 
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использования природных ресурсов. На основе международных 

природоохранных конвенций в Республике Казахстан приняты ключевые 

нормативные акты, создающие правовую базу для эффективного 

государственного природопользования и оптимальной деятельности 

природопользователей. В 1997 году были приняты одновременно три основных 

закона об охране окружающей среды: «Об охране окружающей среды в 

Республике Казахстан», «Об экологических знаниях» и «Об особо охраняемых 

природных территориях». Кроме того, приняты Законы «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об использовании субстрата и субстрата», а также 

более 3000 постановлений, регулирующих различные аспекты охраны 

окружающей среды. Исследователи развития экологического законодательства 

Казахстана  с момента получения независимости разделяют на три этапа. 

1) Первый период (1991-1997 гг.) В то время в республике действовали в 

основном государственные компании, в этом отношении законодательство 

основывалось на отношениях между администрацией и компаниями, 

находившимися в жесткой зависимости от государственной власти. Закон 

Казахской ССР от 1 января 2001 года «Об охране окружающей среды в 

Казахской ССР» считается началом природоохранного законодательства 

независимого Казахстана, а Закон Республики Казахстан «Об охране 

окружающей среды в Республике Казахстан» от 1 января 2001 года считается 

завершенным. Этот закон, хотя и содержит все необходимые принципы охраны 

окружающей среды, изложен в широком диапазоне, без уточнения мелких 

деталей. В частности, в 1992 году был принят Кодекс «О недрах и переработке 

минерального сырья», Законы «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 

полигоне», «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

экологического бедствия в Приаралье»; в 1993 году – Лесной кодекс, Водный 

кодекс, Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира»; в 1994 году – Закон Республики Казахстан «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон «О нефти» 

28.06.1995 года, Закон «О недрах и недропользовании» от 01.01.2001г. Для 

устранения этого недостатка на этом же этапе был принят ряд 

кодифицированных правовых актов, регламентирующих использование и 

охрану отдельных видов природных ресурсов. 

2) Второй период  (1997 - 2006 гг.) На данном периоде происходят 

кардинальные изменения в экономической, социальной и политической сфере, 

развитие рыночных отношений и формирование соответствующих 

организационно-экономических структур, появление новых видов 

природопользователей и новых субъектов природоохранных отношений, 

деятельность которых не были четко урегулированы в действующем 

природоохранном законодательстве, выявили пробелы и упущения в 

законодательстве, действующем с 1991 года, поставили вопрос о 

законодательном обеспечении отношений с ними. Этот период также 

характеризуется нарастанием деградации окружающей среды и усилением 
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экологического кризиса в стране. В свою очередь, эти обстоятельства привели к 

необходимости дальнейшего регулирования природоохранного 

законодательства. В связи с этим экологическое законодательство республики 

на данном этапе характеризуется устранением пробелов и противоречий в 

системе правовых актов и развитием экологической подсистемы 

экологического законодательства. Важнейшим природоохранным законом того 

периода был Закон «Об охране окружающей среды» от  01.01.2001. 

В ходе реализации Концепции система природопользования была 

адаптирована к требованиям времени и к разграничению полномочий между 

уровнями государственной власти, а также к видам природопользования в 

сфере водной, земельной и лесное законодательство. В этих же целях Указом 

Президента Республики Казахстан от 3.12.2003 года № 000 была одобрена 

«Концепция экологической безопасности Республики Казахстана на 2004 - 2015 

годы». Настоящая Концепция предусматривает развитие науки (научных 

исследований) по важнейшим проблемам экологической безопасности и 

природопользования, которое должно опережать реальное время. В том числе: 

внедрение единой системы мониторинга состояния окружающей среды; 

экологическое районирование и специальное картографирование территории 

Республики Казахстан. Концепция экологической безопасности разработана на 

основе приоритетов стратегии «Казахстан-2030» согласно Стратегическому 

плану развития Республики Казахстан до 2010 года и с учетом основных 

положений Повестки дня на XXI век и развивает принципы Рио-де-Жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию 1992 г. и решения Всемирного 

саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. 

Реализация Концепции также включала 3 фазы. Первая фаза (2004-2007 

гг.) заключается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и 

разработке плана мероприятий по его стабилизации. Вторая фаза (2008-2010 

гг.) - стабилизация показателей качества окружающей среды и повышение 

экологических требований к природопользованию. Третья фаза (2011-2015 

годы) заключается в повышении качества окружающей среды и достижении 

благоприятного уровня экологически устойчивого развития общества. Во 

исполнении Концепции разработаны стратегические документы развития 

государства, создана основа природоохранного законодательства, подписан ряд 

международных конвенций по вопросам охраны окружающей среды, создана 

система управления природоохранной деятельностью. 

3) Третий период. В 2007 году был принят Экологический кодекс Республики 

Казахстан, ставший основным комплексным правовым актом, регулирующим 

общественные отношения в области охраны окружающей среды, который 

утратил свою силу с принятием 2 января 2021 году нового одноименного 

кодекса. На разработку и принятие нового экологического кодекса, принятого 2 

января 2021 года, ушло 13 лет. Он разработан с учетом опыта стран ОЭСР и 

мнения казахстанской общественности и бизнес-сообщества. Его главное 

правило – «загрязнитель платит и исправляет».  Новый  Экологический кодекс 

состоит из 7 основных принципов: 
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1. «Загрязнитель платит и исправляет»; 

2. Новые подходы оценки воздействия на окружающую среду; 

3. Внедрение наилучших доступных технологий и экономические меры 

стимулирования; 

4. Направление платы за эмиссии на экологические мероприятия; 

5. Создание автоматизированной системы мониторинга выбросов; 

6. Усиление экологического контроля; 

7. Совершенствование управления отходами производства и потребления. 

 Таким образом, можно проследить достаточно сложный путь в создании и 

дорабатывании экологического законодательства в отношении закрепления 

экологической ответственности. 
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ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Жоламанова Д.Ж. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Самыми действенными в системе антикоррупционных способов и 

приемов международно-правовой регламентации действий участников 

международных правоотношений выступают те, что установлены в отношении 

реализации правовых положений в области противодействия 

транснациональной коррупции. При этом должны применяться международные 

стандарты квалификации коррупционных преступлений. Данными 

международными средствами являются универсальные международные 

соглашения, региональные договоры.  

При этом при реализации данных средств большое значение имеет 

деятельность структуры Организации Объединенных Наций, Совет Европы, 

Организация Американских Государств, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Всемирный банк и иные международные 

организации.    
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Организация Объединенных Наций уже длительное период времени 

занимается вопросами противодействия коррупции. Ею разработана 

Глобальные программы, реализуемые в рамках Программы Организации 

Объединенных Наций в области профилактики и предупреждения 

преступности и уголовного правосудия. Согласно Глобальной программе 

проводится деятельность по оказанию помощи государствам в отношении 

предупреждения и пресечения коррупционных действий, по организации учебы 

для специалистов, которые находятся в непосредственной близости своих 

функциональных обязанностей с проявлениями изучаемой области 

общественной отношений, устанавливаются средства и системы, которые 

помогают обеспечить прозрачность относительно государственных закупок и 

международных коммерческих сделок [1, 36].  

Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

от 15 декабря 1975 года стала первым международным документом в 

исследуемой области. Она определила политику государств осуществлять все 

меры для ликвидации коррупции и привлечения к ответственности виновных. 

Кроме того, данной международной организацией утверждены «Практические 

меры борьбы с коррупцией». Утверждение данных мер была осуществлена в 

силу необходимости реализации резолюции «Коррупция в сфере 

государственного управления». По данному документу для повышения 

эффективности проведения антикоррупционных действий необходимо 

государствам: 

- приведение в единообразие правовых положений, характеризующие 

существенные особенности реализации институтов исследуемой области 

общественных отношений международным основополагающим принципа, а 

также международным правовым документам, принятым в данной области; 

- создание правовой базы для регламентации положений по реализации 

судебного решения о применении к лицу, совершившему уголовное 

правонарушение, такой меры уголовного наказания как конфискация 

имущества; 

- разработать меры для привлечения к ответственности юридических лиц, 

которые причастны к коррупционным преступлениям; 

- разработать механизм расследования и привлечения к ответственности 

должностных лиц, совершивших коррупционные преступления [38].     

Конечно, данные документы применяются в качестве рекомендаций, но они 

составляют основу международного законодательства в рассматриваемо 

области и способны оказывать влияние на внутреннее законодательство 

государств-участников [2,42].            

Положения принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций Конвенции против транснациональной организованной 

преступности определяют возможность совместных действий участников 

международных правоотношений в искоренении и ликвидации антиправового 

института. 
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Положительным признаком данной Конвенции является установление 

понятийного аппарата таких дефиниций, как серьезное преступление, 

отмывание доходов от преступлений, организованная преступная группа, 

основное правонарушение и другие. Документ определяет необходимость 

выполнения государствами – участниками функции законодательного 

обеспечения правовых отношений по реализации деятельности в отношении 

антикоррупционной политики государств. Естественная цель международного 

права и национальных законодательств государств – участников – это наличие 

положений, непротиворечащих основным правовым канонам и 

основополагающим положениям основных документов, принятых мировым 

сообществом, в исследуемой области.  

Казахстаном была ратифицирована в мае 2008 года Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 2003 года [3,44]. 

Данный международный документ определяет стандарты, правила, меры, 

применимые государствами-участниками для осуществления борьбы с 

коррупцией. При этом Конвенция определяет различные формы проявления 

коррупции вне зависимости от формы, государственной или коммерческой, как 

незаконные. При этом отличием данного документа является введение 

обязательства от государств по возврату денежных сумм в результате 

совершения коррупционных преступлений в государства, где были 

осуществлены коррупционные действия.  

Конвенция указывает на разработку и внедрение мер с усилиями всех 

трех ветвей власти для ликвидации причин и возможностей возникновения и 

увеличения коррупции в различных сферах общественной жизни. В частности, 

это относится к формированию взаимодействующего с всеми ветвями 

государственной власти центра, координирующего деятельность 

государственных органов в исследуемой области общественных отношений.  

Кроме того, документ поднимает вопрос о возврате денежных сумм, 

полученных коррупционным путем в страны совершения коррупционных 

действий. То есть Конвенция устанавливает образование системы финансового 

контроля для проверки доходов, имущественного положения государственных 

служащих. Но в ней не установлена обратная сила документа: то есть нет 

механизма возврата. Также и ответственность государств, которые нарушили 

положения обязательства, взятые на себя, также остается открытым вопросом. 

На данный момент используется практика экстрадиции, то есть выдачи 

виновных и подозреваемых в совершении преступных действий при наличии 

соглашения между государствами, которая и обосновывает невозможность 

применения ответственности к государствам-нарушителям [4, 89].               

Двойной стандарт в положениях Конвенции усматривается и в 

положениях относительно возврата имущества и денежных сумм. В данном 

случае конфискация и иные действия в этих целях реализуются в рамках 

внутреннего законодательства. То есть по нормам Конвенции они являют собой 

приоритет перед внутренним законодательством, а в другом же случае явное 

преимущество внутреннего законодательства. Процедура возврата доходов 
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вследствие совершение коррупционных действий становится средством 

государственной политики, а не международного законодательства. 

Все же Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

– это первый международный документ в области противодействия коррупции 

планетарного уровня, как стандарт для национального законодательства 

государств-участников. Ведь до этого времени были приняты международные 

документы регионального значения, конвенции Совета Европы, или 

ограниченного применения. [5,77 ].      

Цель принятия данной Конвенции – это объединение усилий государств 

для борьбы с коррупцией как явлению, угрожающему общественной 

безопасности, принципам законности, верховенства закона, справедливости, 

сохранению нравственных принципов. Согласно Конвенции, необходимо 

разработать единую концепцию уголовной политики, которая будет направлена 

на противодействие коррупции, в том числе относительно соотношений 

международного и внутреннего законодательства.   
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ЗАҢ БОЙЫНША ЖӘНЕ ӨСИЕТ БОЙЫНША МҰРАГЕРЛІК 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Заң бойынша мұрагерлік кезінде, бір жағынан, асырап алынған және 

оның ұрпақтары және екінші жағынан, асырап алушы мен оның туыстары 

қандас туыстарға теңестіріледі. Асырап алынған мен олардың ұрпақтары 

асырап алынушының туған ата – анасы, оның басқа да қандас туыстары қайтыс 

болғаннан кейін заң бойынша мұрагер болмайды.  

Асырап алынушылардың  ата – анасы мен оның басқа да қандас туыстары 

асырап алынушы және оның ұрпақтары қайтыс болғаннан кейін заң бойынша 

мұрагер болмайды.  
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Заң бойынша мұрагерлердің әрбір келесі кезегі алдыңғы кезектегі 

мұрагерлер болмаған, оларды мұрадан шеттеткен, олар мұраны қабылдамаған 

не одан бас тартқан жағдайда, ҚР Азаматтық Кодекстің 1074- бабының 5 – 

тармағында аталған жағдайларды қоспағанда, мұрагерлік құқығын алады.  

Кодекстің заң бойынша мұрагерлерді мұрагерлікке шақырудың 

кезектілігі туралы және олардың мұрадағы үлестерінің мөлшері туралы 

ережелері мүдделі мұрагерлердің мұра ашылғаннан кейін жасалып, нотариат 

куәландырған келісімімен өзгертілуі мүмкін. Мұндай келісім оған қатыспайтын 

мұрагерлердің, сондай – ақ міндетті үлеске құқығы бар мұрагерлердің 

құқықтарын қозғамауы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 1061 бабына сәйкес 

заң бойынша мұрагерлердің бірінші кезегі қарастырылған. Заң  бойынша  

мұрагер  болу  құқығын   бірінші кезекте  мұра  қалдырушының балалары, оның  

ішінде  ол  қайтыс  болғаннан  кейін  тірі  туған  балалары, сонжай-ақ  мұра  

қалдырушының  жұбайы мен  ата-анасы  тең  үлеспен  алады. Мұра  

қалдырушының  немерелері  мен  олардың  ұрпақтары  ұсыну  құқығы  

бойынша  мұра  алады. 

ҚР Азаматтық Кодексінің 1062-бабына сәйкес Ззаң  бойынша  

мұрагерлердің  екінші кезегі қарастырылған. Егер  бірінші кезектегі  

мұрагерлер  болмаса, заң  бойынша  мұрагер  болу  құқығын  екінші кезекте  

мұра  қалдырушының  бір  әке, бір шешеден  туған  және  әкесінің  немесе  

шешесі   бөлек  аға-інілері  мен  апа-қарындастары, сондай-ақ  оның  әкесі  

жағынан да, анасы  жағынан да атасы мен әжесі-тең  үлеспен  алады. 

Мұра  қалдырушының  бір  әке, бір  шешеден туған  және  әкесі немесе  

шешесі  бөлек  аға – інілер мен  апа-қарындастарының  балалары  мұраны  

ұсыну құқығы  бойынша  алады. Заң  бойынша  мұрагерлердің  үшінші кезегі 

көрсетілген.       

Егер  бірінші  және  екінші  кезектегі  мұрагерлер болмаса  заң  бойынша  

мұрагер  болу  құқығын  үшінші  кезекте  мұра  қалдырушының  әкесімен  бірге  

туған  ағалары мен  апалары, нағашы ағалары мен  нағашы  апалары  тең 

үлеспен  алады. 

Мұра  қалдырушының  немере  аға-інілері, апа-қарындастары  мұраны 

ұсыну  құқығы  бойынша  алады. 

Қазақстан республикасының Азаматтық Кодексінің 1064-бабына сәйкес 

кейінгі  кезектегі  мұрагерлер карастырылған.  

Егер  бірінші  екінші  және  үшінші  кезектегі  мұрагерлер  болмаса, заң  

бойынша  мұрагерлік құқығын  мұра қалдырушының  алдыңғы  кезектердегі  

мұрагерлеріне  жатпайтын, үшінші  төртінші  және  бесінші  туыстық  

дәрежесіндегі  туыстары  алады. 

Туыстық  дәрежесі  туыстарды  бір  бірінен  сатылап алшақтатын туу 

санымен  айқындалады. Мұра  қалдырушының  өзінің  дүниеге  келуі  бұл  

қатарға  жатпайды. 

Егер  алдыңғы кезектердегі  мұрагерлер  болмаса, заң  бойынша  жетінші  

кезекетегі  мұрагерлер  ретінде  мұра  қалдырушы мен  кемінде 10жыл  бір 
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отбасында  тұрған  мұра  қалдырушының  өгей  әкнесіне  не  өгей  шешесіне  

еріп  келген  аға-інілері мен  апа-қарындастары, өгей  ұлдары, өгей  қыздары, 

өгей  әкесі  және  өгей  шешесі  шақырылады.  

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 1068 бабына сәйкес 

мұра  қалдырушының  асырауындағы  еңбекке  жарамсыз  адамдардың жағдайы 

карастырылған.  

Егер  мұра  қалдырушымен  бірге  тұрғандығына  немесе  

тұрмағандығына  қарамастан, мұра қалдырушы  қайтыс  болғанға  дейін   

кемінде  бір  жыл  оның  асырауында  болса,   оыс  Кодекстің  1062,1063,1064-

баптарындла  көрсетілген,  заң  бойынша  мұрагерлерге  жататын, мұраның  

ашылу  күніне  дейін  еңбекке  жарасыз  болған  бірақ  мұрагердіккен  

шақырылатын  кезектегі  мұрагерлердің  тобына  кірмейтін азаматтар  заң  

бойынша осы  кезектегі мұрагерлермен  бірге  және  тең  мұра  алады. 

Заң  бойынша  ҚР Азаматтық Кодексінің 1062,1063,1064 баптарында  

көрсетілген  мұрагерлер  тобына  кірмейтін, бірақ  мұраның  ашылу  күніне  

дейін  еңбекке жарамсыз  болып  табылғңан  және  мұра  қалдырушы  қайтыс  

болғанға  дейін  кемінде  1 жыл  оның  асырауында  болған  және  онымен  бірге 

тұрған  мұрагерлер  мұрагер  болуға  шақырылатын  кезектегі  мұрагерлермен  

бірге  және  тең  мұра  алады. 

Заң  бойынша  басқа  мұрагер  болмаған  кезде  осы  баптың  2-

тармағында көрсетілген  мұра  қалдырушының  асырауындағы  еңбекке  

жарамсыз  адамдар  8-кезектегі  мұрагерлер ретінде  өз бетінше  мұра  алады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 1069-бабына сәйкес   

мұрадағы  міндетті  үлеске  құқық мәселесі қарастырылған. 

Яғни, мұра  қалдырушының  кәмелетке  толмаған  немесе  еңбекке  

жарамсыз  балалары  сондай-ақ  оның  еңбекке  жарамсыз  жұбайы мен  ата-

анасы, өсиеттің  мазмұнына  қарамастан,   заң  бойынша  мұрагерлік  кезінде  

оларды  әрқайсысына тиесілі  болатын  үлестің кемінде  жартысын  мұраға  

алады. 

Мұндай  үлеске құқығы  бар  мұрагер  өсиет  бойынша және  заң  

бойынша  мұрадан алатынның  барлығы, оның  ішінде  әдеттетгі  үй  

жабдықтары мен  үй  іші тұрмысында  ұсталатын  заттардан  тұратын  мүліктің  

құны   және  мұндай  мұрагердің  пайдасына   белгіленген  өсиеттік  бас  

тартудың  құны, міндетті  үлеске  есептеледі. 

Мұрадағы  міндетті  үлеске  құқығы  бар  мұрагер  үшін  өсиетте  

белгіленген  кез  келген  шектеулер мен  жүктеулер  өзіне  ауысатын  мұраның  

міндетті  үлесінен  асатын  бөлігіне  қатысты  ғана  жарамды  болады. 

Мұраны  қоғау және заң  бойынша  мұрагерлік  кезінде  оны  басқаруды 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 1071 бабында 

қарастырылған.  

Мүліктің  бір  бөлігі  өсиет  бойынша   мұраға  қалдырылған жағдайда  

мұра  қалдырушы  тағайындаған  өсиетті  орындаушы  мұраның  заң  бойынша 

мұрагердік  тәртібімен  ауысатын  бөлігінде  қоса  алғанда, барлық  мұраны 

қорғауды және  оны  басқаруды  жүзеге  асырады. 
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Егер  заң  бойынша  мұрагерлер  мұраның  заң  бойынша  мұрагерлік  

тәртібімен  ауысатын  бөлігіне  қатысты  көрсетілген  міндеттерді  атқару  үшін  

мұраны  сенімгерлікпен  басқарушыны  тағайындауды  талап  етпесе, тұтас  

алғанда  бүкіл  мұраны  қорғау  және  оны  басқару  жөніндегі  міндеттерді  

Азаматтық Кодекстің  1059-бабына  сәйкес  өсиет  бойынша  мұрагерлер  

немесе  сот  тағайындаған өсиетті   орындаушы  жүзеге  асырады. 

Мұраны  сенімгерлікпен  басқарушыны  заң  бойынша  бір немесе  

бірнеше  мұрагердің  өтіншімен  мұраның  ашылған  жері  бойынша нотариус  

тағайындайды. Мұраны  басқарушыны  тағайындаумен  немесе  оны  таңдаумен  

келіспеген  заң  бойынша  мұрагер сотта  мұраны  сенімгерлікпен  

басқарушының  тағайындалуына дау  айтуға құқылы. 

 Егер  заң  бойынша  мұрагерлер  болмаса  не  белгісіз  болса, қаладағы  

аудан, аудандық  маңызы  бар  қала, кент, ауыл, ауылдық  округ  әкімінің  

аппараты  мұраны  сенімгерлікпен  басқарушыны  тағайындау  туралы  

нотариусқа  жүгінуге  тиіс. 

 Заң  бойынша  мұрагерлер  келген жағдайында  олардың  талап  етуі  

бойынша  мұраны  сенімгенрлікпен  басқарушы  мұраның есебінен  оған  

қажетті  шығындар ліп  қисынды  сыйақы  төлене  отырып  кері  шақырып  

алынуы  мүмкін. 

Мұраны  сенімгерлікпен басқарушының  мұра  есебінен  мұраны  қорғау 

және  оны  басқару  жөніндегі  қажетті  шығындарды өтеттіруге, ал  егер  оның  

мұрагерлермен  келісімінде  өзгеше  көзделмесе  сыйақы  алуға да  құқығы  бар. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. ҚР "Нотариат туралы" Заңы 1997ж. 14 шілде (01.07.2021 ж. жағдай 

бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)  

2. ҚР 1999 ж. 13 шілде ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі (19.11.2021 ж. 

жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 

3. Рашидова 3. Наследование по завещанию Гражданский Кодекс 

Республики Қазақстан - толкование и комментирование. Выпуск 5. 

Алматы, Баспа, 2015 

 

Ғылыми жетекші -  з.ғ.к., доцент Смагулова А.С. 

 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА ПО 

НАСЛЕДОВАНИЮ 

 

Казкеева А.К. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Наследование — древняя, исторически сложившаяся правовая категория, 

которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад 

общества. Наследственное право считается одним из самых стабильных 

правовых институтов, ещё в древние времена существовал переход имущества 
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умершего лица к его детям. Как известно, главенствующее место в системе 

источников правового регулирования наследственного права занимает 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) (далее — ГК). 3 

февраля 2007 года Гражданский кодекс РК претерпел очередные изменения, 

основные из которых касались норм раздела 6 «Наследственное право». 

В первую очередь право на наследование по закону получают дети 

наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти; переживший 

супруг; родители наследодателя. В первую очередь получают право на 

наследование по закону и наследники по праву представления — потомки 

наследодателя при условии, что наследник первой очереди, которого они 

представляют, умер до открытия наследства. К примеру, если у наследодателя 

имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия 

наследства, то к наследованию будут призываться его дети (внуки 

наследодателя). При таком положении внуки наследодателя по праву 

представления устраняют наследников второй очереди от наследования. 

Во вторую очередь право на наследование по закону получают родные 

полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; дед и бабка, как 

со стороны отца, так и со стороны матери. Если к наследованию призваны 

братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-

либо из них умер ранее наследодателя, то в соответствии с пунктом 2 статьи 

1067 ГК к наследованию призываются по праву представления дети братьев и 

сестер (племянники и племянницы). При этом они наследуют ту долю, которая 

приходилась бы при наследовании по закону их родителю, если бы он был жив. 

Для призвания к наследованию деда и бабки (в новой редакции — дедушки и 

бабушки), как наследников второй очереди, необходимо, чтобы было кровное 

родство между ними и внуками — наследодателями. В третью очередь право на 

наследование по закону получают родные дяди и тети наследодателя. В силу 

пункта 2 статьи 1067 ПС потомки этих наследников (двоюродные братья и 

сестры наследодателя) могут быть призваны к наследованию в третью очередь, 

если наследник третьей очереди, призванный к наследованию, умер ранее 

наследодателя. В четвертую очередь наследование по закону получают другие 

родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем 

родственники более близкой степени родства устраняют от наследования 

родственников более далекой степени родства. По новому законодательству 

статья 1064 называется «Наследники последующих очередей», в которой 

перечисляются наследники 4-6 очередей. Теперь в этой статье дается понятие 

степени родства, которое ранее в ГК РК отсутствовало. 

В соответствии с пунктом I статьи 1064 ГК к наследованию призываются:  

* в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени 

родства -прадедушки и прабабушки наследодателя; 

* в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени 

родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные 

внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки); 
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• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства 

— дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и 

племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и 

тети).  

Таким образом, видно, что если до внесения изменений к наследникам по 

закону относились родственники до шестой степени родства, то теперь их стало 

на одну степень меньше. А также благодаря изменениям стало проще и быстрее 

определить, кто на самом деле относится к этим родственникам (которых 

потенциальный наследодатель может и не знать) благодаря тому, что в законе 

теперь эти лица прямо перечислены. 

В пятую очередь право на наследование по закону получают сводные 

братья и сестры; отчим и мачеха, если они совместно проживали с 

наследодателем одной семьей не менее десяти лет. Такой круг наследников 

пятой очереди был до внесения изменений в ГК. Как видно в этой очереди не 

хватает пасынков и падчериц наследодателя, включение которых было 

логичным именно в данную очередь, что и было сделано законом о внесении 

изменений и дополнений в ГК РК. Теперь согласно п. 3 ст. 1064 ГК РК, если 

нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди по закону призываются сводные братья и сестры, 

пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно 

проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет. 

В шестую очередь право на наследование по закону получают 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.  

Наследование по праву представления означает, что определенные законом 

потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства, заменяют в 

наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который 

был бы призван к наследству, если бы он был в живых в день открытия 

наследства. 

В пункте 2 статьи 1067 ГК (прежняя редакция) предусмотрено, что при 

наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без 

ограничения степени родства, а при наследовании по боковой линии право 

представления получают соответственно племянники (племянницы) 

наследодателя, представляя его родных братьев (сестер), либо двоюродные 

братья и сестры наследодателя, представляя его родных дядю или тетю. Таким 

образом, наследовать по праву представления могут только наследники первых 

трех очередей наследников по закону, а именно: внуки наследодателя и их 

потомки как наследники первой очереди по закону; дети полнородных и 

неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 

наследодателя) в составе второй очереди; дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры 

наследодателя) входят в третью очередь. 

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются 

потомками наследников по закону той же очереди. Важно отметить, что 



360 
 

восходящие родственники наследников по закону (дед и бабка) к наследованию 

по праву представления не призываются, они наследуют как наследники второй 

очереди. 

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к 

наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся 

тому наследнику по закону, которого они представляют- Эта доля делится 

поровну между наследниками по праву представления. Наследование по праву 

представления не зависит от того, приняли ли наследство наследники по праву 

представления после смерти наследника по закону или нет, оформили права 

свои или нет. Однако, если наследник по закону лишен права наследовать 

наследодателем, либо устранен от наследования как недостойный наследник, то 

наследование по праву представления исключается.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

В настоящее время идут масштабные и быстрые процессы социально-

экономических и политических изменений в обществе. Смена формации, 

объявление демократии и гласности, перехода к новым общественным 

отношениям породили беспощадную зависимость простого человека от 

жестоких законов рынка и динамичных политических перемен. 

Появились такие явления, как невыплаты заработной платы, пенсии, 

возрос процент безработных. Как осознанно многими, в стране теперь резко 

упал уровень общественного и правового порядка. Сложившаяся в Республике 

устойчивая тенденция роста правонарушений, в том числе преступности 

оказывает крайне негативное влияние на нравственно-политический климат в 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001054741
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обществе, способствует усилению в нем социально-психологической 

напряженности, неуверенности людей в завтрашнем дне и своей безопасности. 

Переход   Казахстана   к   рыночным   отношениям сопровождается    

факторами, способствующими    росту экономической, должностной и 

организованной преступности. Среди них наибольшую долю занимают 

преступления против собственности.  

Преступления против собственности условно можно подразделить на 

корыстные и некорыстные. В группе корыстных преступлении    повышенную 

общественную опасность представляют хищения, составляющие свыше 50 % в 

общей структуре преступности Казахстана. 

Одной из форм хищений является грабеж, который Уголовным кодексом 

Республики Казахстан определяется как открытое похищение чужого 

имущества. Посягательства на частную собственность граждан, в какой бы 

форме они не выражались, представляют значительную общественную 

опасность, поскольку в результате их совершения гражданам причиняется 

определенный материальный ущерб 

В усилении борьбы с грабежами имущества граждан важную роль играет 

строго основанная на законе деятельность судебных органов: вопросы 

правильной квалификации, определения меры уголовного наказания с учетом 

личности виновного, всех обстоятельств дела, выявление причин и условий 

совершения преступления. 

Многие квалифицирующие признаки хищения являются общими для всех 

его форм. Остановимся на тех из них, при рассмотрении которых больше всего 

возникает вопросов в судебной практике.  [2, 96] 

Грабежи   и   разбойные   нападения, обусловленные стремлением 

паразитических элементов поживиться за счет труда других, являются одним из 

пережитков прошлого, с которыми суды должны вести решительную борьбу. 

Грабеж является одной из форм хищения, которая определяется законом как 

похищение чужого имущества. Грабеж - более опасный, чем другие виды 

хищения. Право собственности есть признаваемое и охраняемое 

законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом [3,156] 

«Право собственности закрепляет, прежде всего, факт принадлежности 

определенного имущества конкретному субъекту. Это право, таким образом, 

закрепляет и регулирует экономические отношения   потребления   

материальных   благ.   Поэтому субъективное право собственности всегда 

предполагает наличие у собственника определенного имущества как 

вещественного содержания отношений собственности, которым он имеет 

беспрепятственную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться». 

Подытоживая сказанное об экономическом содержании собственности и 

праве собственности, можно сказать, что родовым, во-первых, преступления 

против социалистической и против личной объектом грабежа   должны 

признаваться   отношения собственности, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики государства как единого народнохозяйственного 
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комплекса, т.е.   общественные   отношения   производства, распределения и 

обмена, материальных благ, предназначенных для общественного и 

индивидуального потребления.  

Иными словами, непосредственным    объектом    преступления, 

предусмотренного статьей 178 УК Республики Казахстан, следует признать те 

имущественные интересы субъекта, т.е. конкретное проявление, выражение 

общественных отношений собственности. [2,96] 

Отнимая у потерпевшего имущество путем «рывка», виновный 

затрачивает определенные мускульные усилия, но их приложение является 

действием, направленным лишь на захват имущества; на разрыв его 

физической связи с владельцем и не распространяется на личность 

потерпевшего, не будучи средством подавления его сопротивления. 

В определенных случаях суды, рассматривая дела о грабежах, допускают 

ошибки при отграничении грабежа от хулиганства. 

Что касается второго юридического признака субъекта грабежа - 

вменяемости, нужно сказать, что для того, чтобы нести уголовную 

ответственность и наказание лицо, совершившее преступление, должно быть 

вменяемым. 

В содержании умысла виновного входит и сознание способа совершения 

преступления: заведомо для потерпевшего или посторонних лиц, открытого. 

«Названный субъективный фактор не только определяет квалификацию 

похищения как грабежа, но и в значительной мере характеризует повышенную 

опасность субъекта, совершающего дерзкие действия, игнорируя присутствие 

очевидцев преступления, и готового в «Умыслом виновного, совершающего 

грабеж. Мотив-это побуждение, преломленное в сознании человека, 

скрашенное его личными чувствами и переживаниями. 

Исходя из того, что при совершении грабежа основным побуждением 

лица является корысть, большинство советских криминалистов 

придерживаются мнения, что эти преступления с субъективной стороны 

характеризуются мотивами из корыстных побуждений. 

Стремление к получению материальной выгоды, наживы нечестным 

путем, при заведомом отсутствии каких-либо оснований и получение желаемых 

материальных благ. 

При совершении одного рода грабежей корыстный мотив может быть 

выражен вполне определенно и четко, подавляя все другие побуждения, однако 

весьма слабо корыстные мотивы обычно выражены в преступлениях 

несовершеннолетних. Совершая грабеж, подростки, прежде   всего   стремятся 

продемонстрировать друг перед другом свою смелость, действуют из бравады и 

т.д. 

Общественная опасность открытого похищения чужого имущества    

значительно    повышается    при    наличии квалифицирующих признаков, 

предусмотренных законом в качестве элементов 
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Как правило, преступление может рассматриваться как 

квалифицирующее, если виновный сознавал наличие в содеянном 

квалифицирующих признаков. 

В результате объединения усилий нескольких лиц создается возможность 

совместного совершения таких преступных действий, которые либо вообще не 

могли бы быть совершены одним лицом, либо совершение которых было бы 

весьма затруднительно. При совершении совместного преступления участники 

группы находят поддержку и помощь со стороны своих сообщников, тем 

самым, укрепляя, друг в друге взаимную решимость на совершение преступных 

действий. Групповые преступления, кроме того, нередко предполагают 

значительную сложность для разоблачения и привлечения их к 

ответственности. Для квалификации грабежа, как совершенного группой лиц 

вполне достаточно установить факт сговора по главному вопросу, а также о 

характере и объеме действий, которые должен выполнять каждый из 

соучастников и другие существенные обстоятельства готовящегося деяния. 

Квалификация   должна применяться не только там, где виновный вообще не 

сумел завладеть имуществом потерпевшего, но и там, где ему удалось похитить 

имущество в небольших размерах, определенный (конкретизированный) 

умысел преступника не был реализован по причинам, не зависящим от его 

воли». 
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Национальным законодательством Республики Казахстан, а именно 

новым Уголовным кодексом РК от 4 июля 2014 года [1], предусмотрены 

конкретные виды противоправных деяний в сфере компьютерных технологий: 

неправомерный доступ к компьютерной информации, а также создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
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Как показали исследования специальной литературы [2, с.328] в области 

уголовно-правовой квалификации уголовных правонарушений в сфере 

информатизации, стало очевидно, что указанный перечень подразумевает под 

собой следующие основные виды противоправных деяний, связанных с 

вмешательством в работу компьютеров и информатизации. 

Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере. 

Противоправное получение информации, содержащейся в компьютере, 

преимущественно осуществляемое с помощью чужого логина, 

преобразованием номинального адреса технического средства, применения 

остаточной информации предыдущего использования компьютера, изменения 

программного и информационного обеспечения, кража накопителя 

информации, внедрение сторонних технических средств в каналы обмена 

данными.  

В таких случаях анализ уголовных дел выявил 31,8% случаев, 

отмеченных как противоправное получение информации, находящейся на 

компьютере. «Хакеры», «Пираты» - так прозвали ту категорию людей, которая 

производит противоправное проникновение в информационные сети в качестве 

развлечения. Наугад проверяя адреса, они ожидают, пока на другом конце не 

отзовется легкодоступный компьютер. После этого устройство взлома 

подключается к модулю приема сигналов в ПК, и подключение завершено.  

Теперь требуется подобрать пароль (зачастую очень простой) для 

завершения внедрения в компьютерную систему. Противоправное 

использование данных законного пользователя происходит также 

обнаружением уязвимых мест в защите системы. При обнаружении и 

фиксировании таких слабых мест, возможен повторный доступ к ней и ее 

копирование и исследование.  

Случается, что в ходе разработки сложных программных конструкций 

могут остаться незамеченными некоторые маленькие слабости. Иногда 

подобные слабые места могут находиться в электронных цепях. Все эти 

недоработки кода приводят к появлению «брешей». Обычно в ходе проверок, 

редактирования и отладок подобные недочеты устраняются, однако 

невозможно полностью исключить их наличия.  

Во многих случаях пользователь подключается к чьей-то системе, будучи 

уверенным, что подключился к нужной ему системе, а не иной. В таком случае 

владелец системы может имитировать работу требуемой системы и получить 

всю информацию о подключившемся пользователе.  

Ввод в программное обеспечение «логических бомб». Введение в программы 

«логических бомб», которые активируются только при определенных условиях 

и выводят из строя систему компьютера (частично либо полностью). 

«Временные бомбы» являются подвидом «логических», которые приводятся в 

действие в определенный момент времени. Прием «троянский конь» состоит в 

скрытном внедрении в чужую программу команд для осуществления 

незапланированных функций, сохраняя стабильную работоспособность 

исходной программы.  
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Ее особенность состоит в том, что в программный код внедряются 

команды, не вредящие компьютеру, а команды, которые создают другие 

команды для выполнения «грязной работы» и удаляют команды после их 

выполнения. В таком случае, необходимо выявлять не самого «троянского 

коня», а команды, которые его создают. Исходя из этой идеи, можно 

представить команды, которые создают другие команды и т.д. неограниченное 

количество раз, создающие в итоге «троянского коня» [3, с. 22].  

Разработка и распространение компьютерных вирусов.  

«Троянский конь» типа «сотри все данные этой программы, перейди в 

следующую и сделай то же самое» имеет свойство переходить через линии 

связи из одной системы в другую, передаваясь как вирусное заболевание. 

Обнаруживается вирус не сразу: некоторое время он находится в компьютере, 

который «вынашивает инфекцию», так как для прикрытия вирус зачастую 

состоит в связи с «логической бомбой» либо ее разновидностями. Вирус 

отслеживает весь поток информации и может перемещаться, пользуясь 

информацией как транспортом.  

Процесс перемещения вируса в компьютерной среде очень сильно 

напоминает процесс перемещения вируса по телу человека. Начиная свою 

деятельность, вирус перехватывает управление и отдает компьютеру команду 

для записи зараженной программы. После этого управление возвращается в 

штатный режим. Пользователь не обнаружит изменений, поскольку его 

компьютер состоит в виде «здорового носителя вируса». Обнаружить вирус не 

просто, для этого необходимо обладать развитыми навыками программиста, так 

как в работе компьютера не проявляются никакие изменения [4, с. 22]. 

Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации 

программно-вычислительных комплексов, приведшая к тяжким последствиям. 

Неосмотрительность в сфере компьютерной техники схожа с 

неосмотрительным использованием любой другой разновидности техники. 

Особенностью компьютерной неосмотрительности является то, что 

существование безошибочной программы невозможно. Если план почти в 

любой технической сфере можно реализовать с большим запасом надежности, 

то в сфере информационных технологий такая надежность практически 

маловероятна.  

Фальсификация компьютерной информации. Вероятно, эта разновидность 

уголовного правонарушения в информационной среде относится к наиболее 

новым. Она является подвидом противоправного доступа с основным отличием 

в том, что ее может использовать не только сторонний пользователь, но и 

высококвалифицированный разработчик. Основной целью этого преступления 

является фальсификация конечной информации компьютерных систем с целью 

моделирования работоспособности крупных систем, в составе которых 

находиться компьютер. При качественной фальсификации нередко удается 

предоставить инициатору заказа изначально неработоспособную продукцию. 

Также к фальсификации информации относится подтасовка результатов 



366 
 

выборов, голосований, референдумов и т.п. Кроме того, фальсификация 

информации может проводиться и с другими целями [5, с. 22]. 

Хищение компьютерной информации. 

Несмотря на то, что распространенные хищения подпадают под 

юрисдикцию уголовного закона, то в случае с хищением информации все не так 

однозначно. Получение компьютерной информации, включая программное 

обеспечение, путем неправомерного копирования не квалифицируется как 

хищение, так как хищение связано с похищением ценностей из фондов 

организации.  

Таким образом, тщательно проанализировав действующее 

законодательство РК, систематизировав термины и понятия, используемые в 

законодательных актах, можно сделать вывод, что «уголовные правонарушения 

в сфере информатизации»: подразумевают под собой противоправные деяния в 

сфере информационных и коммуникационных технологий следует правильно 

квалифицировать вину, совершившим общественно опасное деяние в 

соответствии с уголовным законодательством и противоречит обычной 

процедуре для использования информационных систем, работа на компьютерах 

и других радиоэлектронных средств и технологий, которые ограничивают 

право граждан свободно искать, получать, передача, производство и 

распространение информации, что приводит к повреждению интересов 

общественной безопасности. 
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 Для системного исследования прав и обязанностей сторон договора 

страхования гражданско-правовой ответственности, следует обратить внимание 

на права и обязанности сторон:  

- на получение страховой суммы по договору страхования жизни, или 

страхового возмещения в размере ущерба в имущественном страховании, или 

на возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, при страховании 

гражданско-правовой ответственности, в пределах страховой суммы и с учетом 

конкретных условий по договору; 

- изменение условий страхования в договоре в части изменения страховой 

суммы или объема ответственности, если иное не оговорено в правилах 

страхования; 

- досрочное расторжение договора страхования в порядке, оговоренном 

правилами страхования. 

Вместе с правами страхователь несет по договору и обязанности. Одна из 

обязанностей уплата страховых премий в размере и порядке, выделенных 

договором. Начало страховой защиты наступает с момента уплаты первой 

страховой премии, даже если в тексте договора указан более ранний срок 

начала страхования. Это правовая обязанность страхователя, ее неисполнение 

можно обжаловать через суд.  Все остальные обязанности страхователя не 

подлежат судебному обжалованию. Страхователь выполняет их в собственных 

интересах, для обеспечения страховой защиты, поскольку при их 

невыполнении, размеры страхового возмещения при наступлении страхового 

случая могут быть уменьшены. 

 Данные обязанности подразделяются на преддоговорные и имеющие место в 

период договора. Обязанности преддоговорные заключаются в предоставлении 

информации о риске. На момент действия договора при страховании ущерба 

страхователь обязан сообщить страховой организации о факторах увеличения 

риска, о заключении других договоров страхования по поводу того же объекта, 

о фактах отчуждения застрахованного имущества, об изменении места 

жительства.   

 Вместе с тем, в момент действия договора, страхователь обязан соблюдать 

специально согласованные или содержащиеся в правилах страхования 

обязанности, направленные на уменьшение риска или предотвращение 

опасности (установка охранной сигнализации в помещении, противоугонных 

устройств в автомобиле и т.д.). С возникновением ущерба, страхователь 

обращается к страховщику с претензией о выплате страхового возмещения. 

Страхователь обязан: 

- принять необходимые меры для предотвращения и устранения причин, 

способных привести к возникновению дополнительного ущерба; 

- в течение установленного срока поставить в известность страховщика о 

происшествии; 

- подать в письменном виде заявление установленной формы о выплате 

страхового возмещения; 
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- предоставить страховщику всю необходимую информацию об ущербе, и 

документы для установления факта страхового случая и определения размера 

ущерба.  

В случае если он располагает подобной информацией, то страхователь обязан 

оказать помощь страховщику в получении необходимых документов, 

предоставить страховщику возможность произвести осмотр и обследование 

застрахованного объекта, а также расследование в отношении причин 

страхового случая и определении размера убытков.  

Страхователь должен уделить внимание тому, что в договоре и в правилах 

страхования определены срок и способ уведомления страховщика о 

наступлении страхового случая. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, уведомление 

должно быть сделано сразу после того, как стало известно о страховом случае. 

Установленные в договоре срок и способ уведомления следует соблюдать. О 

таком моменте нужно позаботиться и выгодоприобретателю, так, как и в случае 

с уплатой взноса, закон возлагает эту обязанность также и на 

выгодоприобретателя, которому известно о заключении договора страхования.  

Сообщать о страховом случае самому страховщику не обязательно. 

Статья 844 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязывает уведомить 

страховика или его представителя, в связи с этим в договоре должен быть точно 

указан представитель страховщика, которого нужно поставить в известность о 

страховом событии в случае, если самого страховщика уведомить не удается.   

Нужно знать, что Гражданский кодекс Республики Казахстан высвобождает 

страховщика от обязанности произвести выплату, если страхователь или 

выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования в 

его пользу, не выполнили этой обязанности. 

 Обязанность уплачивать взносы установлена не только для страхователя, но и 

для выгодоприобретателя. Стороны договора могут определиться, кто из 

участников страховых правоотношений должен ее исполнять. 

В соответствии с договором страхования страховая организация, имеет 

обязанности и права. Обязанности страховщика разделяются на обязанности по 

несению риска и по выплате страхового возмещения (страховой суммы). 

Страховщик должен охарактеризовать в договоре страхуемый риск принимая 

на себя обязательства по несению риска. По заключенному договору 

страховщик гарантирует надлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств и отвечает по ним всем принадлежащим ему имуществом. В свою 

очередь страховщик обязан также обеспечивать неразглашение информации, 

ставшей ему известной в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договора страхования и содержит коммерческую тайну страхователя. 

В случае получения претензии от страхователя о выплате страхового 

возмещения страховщик обязан: 

- обеспечить осмотр объекта страхования своим экспертом; 

- составить акт о страховом случае при участии страхователя; 

- произвести расчет ущерба; 
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- произвести выплату страхового возмещения (страховой суммы). 

Страховщик может отправить запрос в компетентные органы о предоставлении 

соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину 

наступления страхового случая. Страховщик имеет право участвовать в 

спасении и сохранении застрахованного объекта, принимая необходимые для 

этого меры или указывая страхователю на необходимость их принятия. 

В некоторых случаях страховщик имеет право отказаться от исполнения 

договорных обязательств либо изменить условия в части возмещения ущерба 

или выплаты страховой суммы. Это возможно в случаях, когда страхователь: 

- сообщил неправильные, т.е. заведомо ложны или неполные сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени риска; 

- не известил страховщика о существенных изменениях в риске; 

- не известил страховщика в установленном порядке о страховом случае или 

оказывал препятствие представителю страховой организации в определении 

обстоятельств, характера и размера ущерба; 

- не представил документов, необходимых для определения размера ущерба; 

- не принял мер к предотвращению ущерба или сокращению его размеров, что 

привело к обратным результатам. 

 В случае если страховщик выплатил страховое возмещение страхователю, то к 

нему переходит право требования возмещения ущерба в пределах выплаченной 

суммы от лица, виновного в причинении ущерба. Переход права требования на 

возмещение ущерба становится регрессом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из договора страхования как 

для страхователя, так и для страховщика вытекают права и обязанности. Все 

права и обязанности сторон можно разделить на определенные законом и 

вытекающие из соглашения сторон.  
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С приобретением полного политического и экономического суверенитета, 

Казахстан перешел к рыночной экономике, в связи с чем, он столкнулся с 

рядом проблем и задач по развитию и укреплению бизнеса, торговли и 

промышленности, одним слоном поднятием экономики в целом. 

В настоящее время по уровню экономического развития и масштабности 

проведения экономических реформ Казахстан относится к числу наиболее 

успешно развивающихся государств в мире. И налоги являются необходимым 

экономическим рычагом, при помощи которого государство воздействует на 

рыночную экономику; экономическим регулятором; основой финансово-

кредитного механизма государственного регулирования экономики. Развитие и 

изменения форм, которого неизменно сопровождается преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги - 

основной источник доходов государства. 

Согласно ст. 35 Конституции РК каждый гражданин обязан платить 

законно установленные налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Объектами налогообложения являются прибыль (доход) юридических и 

физических лиц; виды деятельности юридических и физических лиц; 

финансовые операции; оказание услуг государством; имущество юридических 

и физических лиц; добавленная стоимость продукции и услуг; отдельные виды 

и группы товаров, где субъекты налогообложения пытаются всячески скрыть 

или на много снизить ее. Санкциями, применяемыми в случае уклонения 

налогоплательщика от уплаты налогов (сборов), являются финансовые, 

административные и уголовные [1, 78]. 

Казахстанская правовая наука подтверждает, что действительно, 

уклонение от уплаты налогов является основным видом налоговых 

правонарушений. Основным, но не единственным. 

С учетом высокого уровня латентности налоговых уголовных 

правонарушений эти данные не отображают реальное состояние и уровень 

угрозы для экономической системы Казахстана. 

Очевидно, что налоговые уголовные правонарушения, совершенные 

юридическими лицами в несколько раз, превышают те же деяния, совершенные 

физическими лицами, к тому же ущерб, нанесенный государству 

юридическими лицами, по сравнению опять же с физическими лицами, 

превышает в несколько десятков раз. 

О реальных масштабах налоговой преступности в той или иной степени 

свидетельствуют следующие показатели: 

- значительный разрыв между официальными и фактическими доходами 

населения; 

- очевидная разность между расходами отдельных граждан на потребление 

(приобретение в больших объемах валютных ценностей, недвижимости, 

автомобилей, предметов обстановки и дорогостоящих услуг); 

- скрытая занятость населения (наличие значительного числа лиц, 

работающих на предприятиях, не зарегистрированных в налоговых органах или 

осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность); 
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- рост объема денежной наличности, находящейся во внебанковском 

обороте (использование «черного нала» в расчетах с другими предприятиями и 

при оплате труда); 

- повышение объемов капиталов, незаконно вывозимых за рубеж (открытие 

счетов в зарубежных банках, приобретение компаний и ценных бумаг за 

рубежом) и т.д. 

К числу иных причин высокого уровня латентности налоговой преступности 

следует отнести: 

- изобретательность налоговых преступников, тщательную маскировку 

совершаемых ими налоговых уголовных правонарушений; 

- отсутствие явных следов, указывающих на совершение налоговых 

уголовных правонарушений; 

- наличие большого промежутка времени (от 1 года и более) между 

моментом совершения и моментов выявления налогового уголовного 

правонарушения. 

Отдельные ученые в качестве искусственных причин латентности 

называют недостатки в деятельности органов, в обязанности которых входит 

раскрытие налоговых уголовных правонарушений [2,27]. 

Современная криминологическая ситуация по налогам в Казахстане не 

может считаться благополучной. По некоторым оценкам размеры 

недоплачиваемых в бюджет налогов составляют порядка 40%. [3,12]. 

Проведенные опросы показывают, что действующая налоговая система 

предопределяет высокий уровень теневой деятельности, где платить налоги 

вообще не требуется. В связи с этим предлагается дифференцировать систему 

налогов, резко снизив налоги на различные виды производительной 

деятельности, чтобы стимулировать развитие экономики, сельского хозяйства и 

других производительных сфер. 

В то же время существующая правовая статистика в Республике 

Казахстан не отражает складывающуюся реальную картину налоговой 

преступности. В стране наблюдается высокий уровень латентности налоговой 

преступности. [4]. 

Таким образом, налоговая преступность носит организованный и 

массовый характер. Кроме того, ее отличает тесное переплетение легального и 

«теневого» сектора экономики, постоянное перетекание средств из «теневого» 

сектора в легальный оборот. 

В этой обстановке крайней необходимой является разработка программы 

борьбы налоговой преступностью в Казахстане. Основой такой программы 

должна быть реализация национальных интересов в сфере обеспечения 

экономической безопасности страны, преодоление негативных тенденций роста 

налоговой и связанной с ней экономической преступности, парализующей 

экономическую систему государства и цивилизованное предпринимательство, 

обеспечение пополнения государственного бюджета [5,211] 

Выполнение указанных задач обеспечивается установлением жесткого 

оперативного контроля за соблюдением налогового законодательства, 
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пресечение и значительным сокращением доли «теневого» бизнеса, 

уменьшением криминализации налоговой сферы и хозяйственной деятельности 

как одной из основных угроз экономической безопасности страны. 
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ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІПКЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС РЕТІНДЕ БҰЗАҚЫЛЫҚ 

ҚЫЛМЫСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Тынышбай А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 10-

бабының үшінші бөлігінде қылмыстық теріс қылық анықтамасы берілді. Осы 

анықтамадан қылмыстық құқық бұзушылықтың келесі белгілері бар екенін 

көруге болады: 

- қылмыстық теріс қылық деп айыпты жасалған әрекет (әрекет немесе 

әрекетсіздік) танылады); 

- қылмыстық теріс қылық қоғамға үлкен қауіп төндірмейді; 

- қылмыстық теріс қылық болмашы зиян келтіреді не жеке адамға, ұйымға, 

қоғамға немесе мемлекетке дәл сондай зиян келтіру қаупін туғызады; 

- қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық 

жұмыстарға тарту, сотталғандыққа әкеп соқпайтын қамауға алу түріндегі жаза 

көзделген. 

Осылайша, ҚК-нің 10-бабының үшінші бөлігінде қамтылған қылмыстық 

теріс қылықтың айқындамасында қоғамдық қауіптілік, кінәлілік және 

жазаланушылық белгілері көрсетіледі. Қылмыстық кодекстің 10-бабының 

екінші бөлігіндегі "қылмыс" ұғымының анықтамасында төрт міндетті белгілер 

http://www.twirpx.com/file/75455/
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бар: қоғамдық қауіп, қылмыстық заңсыздық, кінәлілік және жаза [1, 119б]. 

Сонымен қатар, бірінші белгі әдетте материалдық деп аталады, ал екіншісі - 

қылмыстың ресми белгісі. Үшінші және төртінші белгілер заңсыздық 

белгісімен тығыз байланысты және осы белгінің болуына немесе болмауына 

байланысты: егер заңсыздық белгісі анықталса, онда кінәлі және жазаланатын 

белгілер бар деген қорытынды жасалады. Керісінше, егер адамның әлеуметтік 

қауіпті әрекетті жасағаны үшін кінәсі анықталмаса, онда заңсыздықтың белгісі 

жоқ деген қорытынды жасалады [2, 16-19б]. Қоғамдық қауіпті іс-әрекет, егер 

бұл іс-әрекет үшін ҚК-нің Ерекше бөлігінің нақты бабының санкциясында жаза 

көзделсе ғана, іс-әрекет деп танылады. Егер белгілі бір әрекет үшін 17% 

қарастырылмаса жауапкершілік туындамауы мүмкін, яғни ол қарама-қайшы, 

содан кейін, тиісінше, жазаның болу, болмауы және белгісіне байланысты. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 

(бұдан әрі - ӘҚБтК) 25-бабында әкімшілік құқық бұзушылықтың екі 

анықтамасы қамтылған: жеке тұлғаның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне және 

заңды тұлғаның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне қатысты. Бұл анықтамаларда 

әкімшілік құқық бұзушылық белгілерінің әр түрлі саны, оны кім жасайтынына 

байланысты: жеке тұлға немесе заңды тұлға. 

Жеке тұлға жасаған әкімшілік құқық бұзушылық келесі белгілерге ие болуы 

керек: 

- жеке тұлғаның құқыққа қарсы әрекеті не әрекетсіздігі әкімшілік құқық 

бұзушылық деп танылады; 

- жеке тұлғаның кінәлі (қасақана немесе абайсызда жасалған) әрекеті не 

әрекетсіздігі әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады; 

- бұл әрекет немесе әрекетсіздік үшін ӘҚБтК-де әкімшілік жауапкершілік 

қарастырылған. 

Заңды тұлға жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтың мынадай белгілері болуға 

тиіс: 

- заңды тұлғаның құқыққа қарсы әрекеті не әрекетсіздігі әкімшілік құқық 

бұзушылық деп танылады; 

- бұл әрекет немесе әрекетсіздік үшін ӘҚБтК-де әкімшілік жауапкершілік 

қарастырылған. 

Осылайша, жеке тұлға жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтың екі 

белгісі болуы керек: заңсыздық белгісі және кінәлілік белгісі; заңды тұлға 

жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтың бір ғана белгісі болуы керек: 

заңсыздық белгісі. Жоғарыда келтірілген анықтамалар мен оларды талдаудан 

қылмыстық құқық бұзушылықтың қылмыс пен Әкімшілік құқық 

бұзушылықтан белгілері бойынша ерекшеленетіні байқалады: олардың әртүрлі 

белгілері бар, олардың саны осы құқық бұзушылық түрлерінде әр түрлі [3, 76б]. 

Қылмыстың барлық белгілерінің ішінен әлеуметтік қауіптің белгісі түсіну және 

практикалық анықтау қиын. Бұл белгі қылмысты Қылмыстық құқық 

бұзушылық пен Әкімшілік құқық бұзушылықтан ажырату үшін маңызды рөл 

атқарады, өйткені әлеуметтік қауіпті әрекет қылмыс деп танылады [4, 76б]. 

Қылмыстық теріс қылық деп үлкен қоғамдық қауіп төндірмейтін және 
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болмашы зиян келтіретін не жеке адамға, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке 

осындай зиян келтіру қаупін туғызатын іс-әрекет танылады. Қоғамдық 

қауіптілік белгісі жоқ іс-әрекет әкімшілік теріс қылық деп танылады. 

Осылайша, қылмыс, қылмыстық құқық бұзушылық және әкімшілік құқық 

бұзушылық бір-бірінен, ең алдымен, қоғамдық қауіптілік негізінде 

ерекшеленеді. Іс-әрекетте әлеуметтік қауіптілік белгісінің болуын немесе 

болмауын анықтаудың қиындығы әлеуметтік қауіптілік ұғымының өзі бағалау 

ұғымдарына жататындығымен байланысты. 

Қылмыстық құқық теориясында қылмыстық әрекеттің әлеуметтік 

қауіптілігі маңызды белгі болып табылады деген пікір бірнеше рет айтылды. 

Профессор Н. Д. Дурманов "қылмыс" ұғымын сипаттай отырып, бұл адамның 

сана бақылауында жасаған әрекеті және әлеуметтік қауіп қылмыстың негізгі 

мазмұны екенін айтады[5, 57б]. Қоғамдық қауіптіліктің әлеуметтік мәнін 

ашпай, автор тек оған байланысты жағдайларды (объект, әрекеттің сипаты, 

қылмыстың жасалу жағдайы және т. б.) көрсетумен шектеледі.) 

Көптеген әдеби дереккөздерде қылмыстық әрекеттің әлеуметтік 

қауіптілігі оның зияндылығында және "әлеуметтік қауіп" ұғымын анықтауда 

мемлекетке, ұйымдарға, қоғамға, жеке тұлғаға және т. б. объективті зиян 

келтіруге баса назар аударылатындығы көрсетілген әрекеттің әлеуметтік 

қауіптілігін түсінуге осындай көзқараспен, актінің әлеуметтік қауіпті 

салдарының болмауына байланысты зияндылық белгісінің болуын анықтау 

қиын болған кезде, ресми композицияларда осы белгінің болуын анықтау қиын 

болады. 

"Әлеуметтік қауіп" ұғымын жақсы түсіну үшін, ең алдымен, әлеуметтік 

қауіпті жалпы қауіптен ажырату керек. Адамның мінез-құлқы қауіпті болуы 

мүмкін, бірақ әлеуметтік қауіптің белгісі жоқ. Мысалы, шабуылдаушының 

өмірін қажетті қорғаныс жағдайында айыру, төтенше жағдайда мүліктік залал 

келтіру қауіпті мінез-құлық болуы мүмкін, бірақ бұл әрекеттер әлеуметтік 

қауіпті емес. Олар қоғам үшін пайдалы, өйткені олар шабуылды болдырмау 

немесе келтірілген зияннан гөрі көп зиян келтіруді болдырмау үшін жасалады. 
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СОТ САЛАСЫНДАҒЫ ҮШ БУЫНДЫ ЖҮЙЕ 

 

Тынышбай А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Былтырдан бері сот саласына байланысты үш буынды модель туралы жиі 

айтылып жүр. Бұл үшінші билік саласын, яғни, сот саласын дамыту, жетілдіру 

мәселесінде өзіне жүктелген міндетті қаншалықты атқарып шықты? Жалпы, сот 

саласын жаңғыртуға мемлекет тарапынан аз көңіл бөлініп отырған жоқ. Соның 

ішінде жыл сайынғы жолдауларда сот қызметін жандандыру, заң үстемдігін 

қамтамасыз ету тетіктері басты орынға қойылып келеді. Мәселен былтыр 

мемлекет басшысы құқық қорғаудың үш буынды моделін құруды тапсырған 

еді. Бұл бастама отандық сот жұмысына қалай әсер етеді? Жаңа модель өзін 

ақтады ма? Түркістан облыстық сотының төрағасы Тұрысбек Мыятбековтің 

айтуынша бұл бастама заман талабынан туған, қолға алынған шаруа. 

«Қоғам бір орында тұрмайды. Заман алға жылжыған сайын азаматтар 

талабының өсіп, соған орай заңдарды толықтырып, құрылымдар жұмысын 

жаңаша жүйелеу қажеттігі қалыпты жағдай. Мұндай міндет, тапсырмалардың 

салаға берері көп. Осы жаңғыртулардың арқасында қазақстандық сот өсті, 

дамыды. Тәуелсіздік алған кездегі сот пен қазіргі сотты салыстыру мүмкін 

емес. Сондықтан бүгінгі жетістіктің арқауы – реформалар деп нық сеніммен 

айтуға болады. Құқық қорғаудың үш буынды моделі де қажеттіліктен қолға 

алынған бастама. Мемлекет басшысы бұл моделді азаматтар құқығын заманауи 

тұрғыдан қорғауды қамтамасыз ететін және жоғары халықаралық талаптарға 

жауап беретін үлгі деп бағалады. Өйткені осы бастама қолға алынған кезден 

бері полиция, прокуратура, сот құзыретін нақтылап, жұмысты жандандыру 

бойынша ауқымды шаралар қолға алынды. Бұл заң үстемдігін орнықтыруға жол 

ашты. Ал Президентіміз атап өткендей «Заң үстемдігі орнықпаса және 

азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, әлеуметтік-экономикалық 

дамудың бірде-бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды», - дейді ол. 

Ал, үш буынды модель сәтті жүзеге асу үшін қандай қадамдар жасалды 

дегенге келсек, Тұрысбек Мыятбеков мырза бұл сауалға орай бірнеше 

атқарылған шаруаларды тізіп шықты. 

«Президент тапсырмасына сай еліміз 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

құқық қорғаудың үш буынды жүйесіне көштік. Ең алдымен құқық қорғау 

саласындағы үш буын саналатын полиция, прокуратура, соттың функциясын 

нақтылап алу бойынша жұмыс жүргізілді. Қылмыстық қудалауды жүзеге 

асыруда орын алатын келеңсіз жағдайлардың көпшілігі осы үш құрылым 

қызметінде айқындықтың жоқтығымен байланысты. Айталық қылмыстық іс 

прокуратураға түскен кезде айыптау факторларының жүйесі қалыптасып 

қояды, күдікті тұлға күзетпен ұсталып отырады. Соттың бақылауы аясында, 

тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын органның 

қалыптастырған мән-жайларымен байланысты болады, оның аясынан шығып 

кете алмайды. Ал үш буынды модель құру арқылы қоғамдық мүдде мен адам 
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құқықтарын қорғауда тепе-теңдікке қол жеткіземіз. Күдіктілер мен 

айыпталушылар құқығын бұзу жолымен қоғамды қылмыстан қорғауға 

болмайды. Бұл үлгі сонымен бірге биліктің озбырлығына жол бермейді. Әрбір 

өкілеттікке шектеу бар. Үшіншіден тұрақтылыққа қол жеткіземіз. 

Үш буынды модель кезіндегі қылмыстық процесті үш кезеңге бөлуге 

болады: қылмысты анықтау және дәлелдемелер жинау; жиналған 

дәлелдемелерге баға беру және айыптауды дайындау; істі мәні бойынша шешу, 

яғни кінәлілігін анықтап, жаза тағайындау. Бұл тізбектегі полиция 

дәлелдемелерді жинақтап, бекітеді. Оқиға орнына шығады, жауап алады, басқа 

да тергеу әрекеттерін жүргізеді. Осыдан кейін материалды прокурорға береді. 

Прокурор тергеуге басшылық етеді. Дәлелдемелерді бағалап, құқықтық 

тұрғыдан саралайды. Прокурор істі қысқарта алады, құжаттарды қайта тергеуге 

жіберіп, полицияға тапсырма бере алады. Егер жеткілікті негіздер бар деген 

шешімге келсе, күдікті ретінде танып, бұлтартпау шарасын анықтайды. 

Айыптауды дайындап, кейін кінәсін сотта дәлелдейді». 

Үш буынды модель қалай айтқанда да жаңашылдықтың бір көрінісі. Осы 

жаңашылдықтағы соттың рөлі қандай болды? Болашақта қалай болады? Бұл да 

өте маңызды сұрақтардың бірі. Бұл туралы: 

«Үш буынды модель аясында сот екі функцияны жүзеге асырады. Тергеу 

сатысында адамның құқығы мен бостандығының сақталуына қадағалау 

жүргізеді. Сот талқылауы сатысында үкім шығарады, азаматтың кінәлі екенін 

немесе кінәсіздігін анықтайды. Көріп отырғанымыздай аталған модель кезінде 

тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесі жұмыс істейді. Әрбір кезеңде тиімді сүзгілер 

бар. Әділдікті орнатуда орын алатын қателіктер барынша азайтылады. 

Азаматтардың құқықтарын бұзу тоқтатылады, себепсіз қылмыстық процеске 

тартуға жол берілмейді. 

Мемлекет басшысының Жолдауындағы тапсырмаларға сүйене отырып 

жасалған жаңа іс-шаралар құқық қорғау және сот жүйесін жаңғыртуда айрықша 

нәтижелі болды. Жаңа реформаларға халықаралық сарапшылардың берген 

бағасы да жоғары. Қазақстандық соттың даму жолына үңілген шетелдік 

әріптестеріміздің көпшілігі үш буынды модель жас мемлекеттегі құқық қорғау 

ісін дамыған елдер стандартына жақындата түсетінін алға тартуда.  Осы 

мақсатта көптеген іргелі істер атқарылғанын айта кеткен жөн. 

Біріншіден, 2020 жылдың 19 желтоқсанында «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте 

азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы» заңы қабылданды. Заң 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. 

Бұл құжатта құқық қорғау жүйесіндегі жаңа модельдің заңдық негізі 

жасалды[1, 335-338б]. Аталған заңның талаптарына сәйкес, азаматтардың 

конституциялық құқығына әсер ететін негізгі процессуалдық шешімдердің 

прокурордың келісімінсіз немесе бекітуінсіз заңды күші болмайды[2, 508-512б]. 

Жоғарыда көрсетіліп кеткендей, үш буынды модель кезінде сотқа екі 

функцияны жүзеге асыру жүктелген. Тергеу сатысында адамның құқықтары 
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мен бостандықтарының сақталуына қадағалау жүргізеді. Сот талқылауы 

сатысында үкім шығарады, кінәлі немесе кінәсіздігін анықтайды. Соттар тергеу 

сатысында адамның құқығы мен бостандығының сақталуына қадағалау жүргізу 

функциясын, тергеу органдары мен прокуратураның әрекеттеріне, 

әрекетсіздіктеріне берілген шағымдарды қарау барысында жүзеге асырады[3, 

168-171б]. Соттың бұл өкілеттілігі ҚПК-нің 106-бабында көрсетіліп, реттелген. 

Соттар осы баптың негізінде берілген шағымдарды қарау барысында, сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру органдарының жіберген заң бұзушылықтарын, осы заң 

бұзушылықтарды қалпына келтіруге бағытталған іс-шараларды қабылдамаған 

прокурорлардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) берілген қылмыстық процесс 

қатысушыларының шағымдарын қарайды», - дейді Түркістан облыстық 

сотының төрағасы. 

Тұрысбек Мыятбековтің айтуынша, бүгінгі күнге дейін облыстық сотқа 

100-ден аса шағым келіп түскен. Оның ішінде Түркістан облысының соттары 

2021 жылдың алғашқы тоқсанында Қылмыстық процестік кодекстің 106-

бабының тәртібімен 112 шағымды қарап, оның 20-сын қанағаттандырған. 

Соттың қаулыларымен прокурор мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

органдарының 1 әрекеті (әрекетсіздігі), прокурордың 6 әрекеті (әрекетсіздігі), 

тергеушінің 11 әрекеті (әрекетсіздігі), анықтау органының 2 әрекеті 

(әрекетсіздігі) заңсыз деп танылып, азаматтардың бұзылған құқығы қалпына 

келтірілген.  Яғни, сот үш буынды модельдің қатысушысы ретінде, әділдікті 

орнатудың келесі, тиімді сүзгісі болып табылады, және көрсетілген 

шағымдарды қарау арқылы азаматтардың бұзылған құқықтары мен 

бостандықтарын қалпына келтіреді [4, 219б]. 

Президенттің бұл мәселеге назар аударуы тегіннен-тегін емес. Өйткені, 

қылмыстық іс жүргізу саласы Кеңес өкіметінің құқықтық жүйесінен қалған 

айыптау сарынынан толық арыла қоймағаны рас. Соның кесірінен қарапайым 

халық арасында полицияға ісі түскен адам бостандыққа шықпайды деген қате 

пайым орныққан. Ал жылдар бойы орныққан теріс түсінікті бір күнде өзгерте 

алмасымыз белгілі. Тәуелсіз ел атанғанына 30 жыл болған Қазақстанның 

құқықтық жүйесін жаңа арнаға түсірмей, жоғарыдағы сыннан, айыптаудан 

құтылу қиын. Әрі оның бірден-бір шешімі – құқық қорғаудың үш буынды 

моделі болып қала бермек. 
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САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ, ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ЖҮЙЕСІ 

 

Умбетиярова М.О. 
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Салық органдарының жүйесi уәкiлеттi органнан және оның облыстар, 

республикалық маңызы бар қалалар мен астана бойынша, аудандар, қалалар 

мен қалалардағы аудандар, сондай-ақ ауданаралық аумақтық бөлiмшелерден 

тұрады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған жағдайда уәкілетті 

органның аталған аймақтардың аумақтық бөлімшелері құрылуы мүмкін. Салық 

органдарында уәкілетті орган бекіткен кодтар бар. Уәкілетті орган салық 

органдарын басқарады. Салық органдарында сипаттамасы мен пайдалану 

тәртiбiн уәкiлеттi орган бекiтетiн нышан бар. [1] 

Салық органдары қызметі өз құзыреті шегінде көзделген нормативтік 

құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді, салық салу мәселелрі бойынша 

халықаралық ынтымақтастықты, оның ішінде шет мемлекеттердің уәкілетті 

органдарымен ақпарат алмасуды жүзеге асырады, салықтық бақылауды жүргізу 

кезінде салық төлеушіден (салық агентінен) бухгалтерлік есепті және салықтық 

есепке алуды автоматтандыруға арналған бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың мәліметтеріне және бухгалтерлік есеп регистрлерінің 

(немесе) бастапқы есепке алу құжаттарының, объектілер туралы мәліметтерді 

қамтитын ақпарттық жүйенің мәліметтеріне қол жеткізуді талап ете алады,  

соынмен қатар, егер салық төлеуші (салық агенті) осындай бағдарламалық 

қамтамасыз етуді және салық салуды және (немесе) салық салуға байланысты 

объектілерді немесе ақпараттарды пайдаланса, Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес банк құпиясы болып табылатын ақпаратты, бар банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен мекемелер 

бағдарламалық қамтамасыз ету деректері және (немесе) ақпарттық жүйені көру 

үшін қол жеткізу мүмкіндіктеріне ие бола алады.  

Салық органдары салық төлеушіден (салық агентінен) салықтар мен 

төлемдерді бюджетке дұрыс есептеу мен төлеудің (ұстау мен аударудың) 

уақтылығын, есептеу, ұстау және аударудың толықтығы мен уақытылығын 

растайтын құжаттарды ұсынуға, салық төлеуші (салық агенті) жасаған салық  

нысандары  туралы  жазбаша түсініктемелер,  сондай-ақ салық төлеушінің 

(салық агентінің) қаржылық есебі, резидент салық төлеушінің (салық агентінің) 

шоғырландырылған қаржылық есептілігі, оның ішінде оның Қазақстан 

Республикасынан тыс жерде орналасқан филиалдарының қаржылық есептілігі, 

егер мұндай тұлға үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында міндетті 

аудит белгіленген болса, аудиторлық есеп жүргізе алады[2].  
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Көлденең бақылауда тұрған салық төлеушілер үшін түсіндірулер мен 

түсіндірмелерді уәкілетті орган жүзеге асырады. Сонымен бірге, мұндай салық 

төлеушілер үшін уәкілетті орган жоспарланған операциялар (операциялар) 

туралы алдын-ала түсіндірулер мен түсініктемелер береді. Ескіру кезеңінде 

салықтар мен бюджетке төлемдер төленгенін растайтын ақпараттың сақталуын 

қамтамасыз етеді. Салықтық бақылау органдарының ақпараттық жүйесіне 

қаржылық мониторингті жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл 

жөніндегі өзге де шараларды қолданатын уәкілетті мемлекеттік органға қол же 

оны - әкімдер) жеке тұлға салық төлеуші төлейтін мүлікке, көлік құралдарына, 

жер салығы бойынша салық жинауды ұйымдастырады[3]. 

Салық негізінде жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіліктеріне 

тоқталсақ, кенттердің, ауылдардың, аудандық маңызы бар қалалардың,   

ауылдық округтердің әкімдері (бұдан әрі - әкімдер) салық төлеуші – жеке тұлға  

төлейтін мүлікке, көлік құралдарына, жер салығын өндіріп алуды 

ұйымдастырады. Уәкілетті орган белгілеген түбіртеп нысанына сәйкес, 

салықтар қатаң есептілік құжаты болып табылатын түбіртек негізінде алынады. 

Салық жинауды ұйымдастырған кезде әкімдер, салық төлеушіге (салық 

агентіне) – жеке тұлғаға салық сомасы туралы хабарламаны салық 

органдарынан көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс 

күнінен кешіктірмей жеткізуге, салық сомасын қолма-қол төлеген кезде салық 

төлеушіге – жеке тұлғаға төлеу фактісін растайтын түбіртек беруге, салық 

сомаларын екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымға күн сайын ақша түскеннен кейінгі, келесі 

жұмыс күнінен кешіктірмей оларды кейіннен бюджетке аудару үшін аударуға, 

егер күнделікті ақшалай түсімдер республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген және тиісті қаржыны қаржы жылының 1 қаңтарында қолданысқа 

енгізілген айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен аз болса, 

сондай-ақ екінші деңгейдегі банк немесе ауылда банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болмаған жағдайда ақша үш жұмыс 

күнінде бір рет салуға, уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде 

салық органына түбіртектерді пайдалану , түбіртектердің дұрыс толтырылуын 

және сақталуын қадағалауды, сонымен қатар салық сомаларын екінші 

деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымға аудару туралы есептерді табыс етуді қамтамасыз етеді.  

Қазақстан Республикасының заңнамаксына сәйкес салық органдары уәкілетті 

мемелкеттік және жергілікті атқарушы органдармен өзара жұмыс жасайды, 

яғни бірлескен бақылау шараларын дайындайды және қабылдайды, сонымен 

қатар өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.[4] 

Салық органдарына салықтық бақылау міндеттерін орындауда уәкілетті 

мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар көмек көрсетуге міндетті. 

Мысалы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 

және оның аумақтық органдары Қазақстан Республикасының экологиялық 

заңнамасының (мемелкеттік экологиялық бақылаудың) сақталуы үшін 
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жүргізілген тексерулердің нәтижелеріне сәйкес ақпартты ұсынуға міндетті. 

Уәкілетті мемлекетттік органдар уәкілетті органға тізім бойынша жеке тұлғалар 

туралы ақпараттарды белгіленген тәртіппен мерзімде ұсынуға міндетті. 

Осылайша, салық органдары мен жергілікті атқарушы органдар бір-бірімен 

белгіленген тәртіппен салық жинауды жүзеге асырады. Уәкілетті мемлекеттік 

және жергілікті атқарушы органдардың бюджетке төлем жинау туралы ақпарат 

беру жөніндегі өкілеттіліктері және төлем жинаулары Салық кодексінің 22-ші 

бөлімінде айқындалады. Салық органдары жергілікті атқарушы органдармен, 

уәкілетті мемлекеттік органдармен және өзге де тұлғалармен Салық Кодексінде 

белгіленген тәртіппен электрондық түрде өзара іс-қимыл жасау арқылы жүзеге 

асады.  

Салық органдары салықтық тексеру жүргізу кезінде қаржы ұйымдарын 

және қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті 

органмен тексерілетін салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты сақтандыру 

резервтері мөлшерінің алынбаған сыйлықақыларға, келтірілмеген шығындарға, 

жарияланған бірақ туындаған, бірақ жойылмаған шығындарға сәйкестігі туралы 

қорытынды алу үшін өзара іс-қимыл жасайды.  

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу,  бақылау  және  

қадағалау жөніндегі уәкілетті орган басқа уәкілетті органның өтініші бойынша 

сәйкесінше қорытындыны уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қаржы 

нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, қадағалау жөніндегі 

уәкілетті органмен бірлесіп ұсынады[2]. 
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У военного законодательства как отдельной части правовой системы в его 

нынешнем представлении есть далекое историческое происхождение, 

исчисляемое в несколько тысяч лет и, вероятнее всего, считающееся самой 

античной законодательной системой.  

В Риме все правонарушения в военной законодательной системе 

подразделялись на общие и военные. И правонарушения в военной среде были 

в большей степени усовершенствованы в правовом плане и были частью 

законодательной системы римлян. Это было от того, что в Римской империи 

особое внимание уделялось уровню военной подготовки и организованности 

войск. 

Некоторые историки считают, что военное законодательство было 

создано и построено на основании компетенции командира давать указы в 

процессе ведения войском действий, которые носят военный характер 

(коллективное право). К примеру, Эрик Аннерс опираясь на работы римского 

ученого Тацита указывает следующее: «Из коллективного права исходило 

элементарное военное, уголовное право, перешедшее на такие правонарушения, 

как, государственная измена, неподчинение командирам и мн. др.». [1,79] 

Помимо изложения точных составов воинских правонарушений, в 

законодательной системе римлян имелись толкования термина воинского 

правонарушения, умысла, коллективного воинского правонарушения и мн. др. 

Также, законодательная система римлян регулировала как процесс 

расследования дел, так и использование санкций (убийство зверями, передача в 

собственность, избиения, штрафы, разжалование, ссылка, понижение в 

должности и т.д.). 

Перерождение войск на профессиональную основу побуждал создание в 

законодательной системе римского государства военных нормативно-правовых 

актов. К примеру, воинскими правонарушениями считались переход на сторону 

врага, предательство, оглашение военных секретов, мятеж, агитация к 

массовым беспорядкам, бегство с места сражения, переход в плен к врагу по 

своей воле, неподчинение, невыполнение команд командира, невыполнение 

служебных обязательств, самовольное покидание военного лагеря, оставление 

раненых товарищей на поле боя, кража военного арсенала и мн. др. 

Нормы римского военного законодательства часто применялись в 

законодательных системах других стран. К примеру, во время формирования в 

европейских странах постоянной армии применялись принципы и нормативно-

правовые акты римского военного законодательства. 

Это говорит о том, что, необходимо учитывать опыт военного 

законодательства римлян для применения в сегодняшней законодательной 

системе военного права и создания современных эффективных методов его 

усовершенствования. [2,24] 

Одним из самых основных сводов изречений знаменитых юристов и 

ученых Древнего Рима считаются Дигесты. Они были подготовлены по указу 

византийского императора Юстиниана. Основная часть Дигест включает в себя 

правотворческие нормы частного права, которые рассматривают отношения 
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публично-правового характера и содержат толкование общеустановленных 

правовых норм.  Дигесты очень сильно повлияли на возникновение и 

фундаментальной теории государства и права. 

Дигесты состоят из пятидесяти учебников, и содержат около 9000 

юридических предписаний. Книги, свою очередь, подразделяются на титулы, 

которые имеют определенные направления. Титул 16 называется «О военном 

деле». Данный титул состоит из 16 фрагментов. 

Титул 16 Дигест Юстиниана не делится на такие части, как общая и 

специальная, но детальное изучение содержания говорит о том, что там 

имеются нормы, которые можно отнести как к общей, так и к особенной части 

уголовного законодательства. В данном титуле нормы военного 

законодательства перемешаны с гражданскими, земельными и экономическими 

отраслями. Также, в 9 фрагменте Дигест говорится: «Легионеру запрещается 

покупать участок земли в том округе, где он несет свою службу». Тут можно 

заметить, что у юристов римлян преобладает криминологический склад ума. 

Санкции военного законодательства римлян отличались своей крайней 

строгостью. Одной из главных санкций в их правовой системе было 

использование смертной казни, с использованием зверей для убийства и мн.др. 

Помимо смертной казни использовались и прочие санкционные меры -  битье 

прутьями, ссылка в другой военный округ, увольнение из войск, штрафы, 

понижение в должности и т.д. Однако, солдаты не должны были быть 

отправлены на рудные работы, и подвергаться истязаниям во время допросов. 

Подробное изучение наказаний римлян говорит о том, что в отношении солдат 

не использовались такие санкции, как ограничение, лишение свободы, либо 

исправительные работы. Так как, у римлян отдавалось наибольшее 

предпочтение достоинству, авторитету человека. Смерть спасала граждан от 

бесчестья, связанного с ограничением свободы и исправительных работ. 

В Дигестах имеется токование понятия правонарушения в военной 

службе. В одном из фрагментов Дигест, воинское правонарушение трактуется 

следующим образом: «Воинским правонарушением является то, что разрушает 

нормы общеустановленных правил: трусливость на поле боя, неподчинение, и 

т.д.», следовательно объектом правонарушения здесь выступают 

общеустановленные правила поведения. [3,97] 

«Преступные действия, совершаемые солдатами могут быть как общими, 

так и специальными. Специальным преступлением является деяние, 

совершенное лицом, которое действует как солдат. Сочетание слов «как 

солдат» предполагает осуществление правонарушения против несения службы 

в армии. Данная трактовка исходит из характера военного законодательства, 

имеющегося в Дигестах. 

Субъектом правонарушения выступает солдат, военный, который входит 

в состав войск. Войска состояли из 10 тысяч человек, и различной военной 

техники. Граждане Рима приходили на службу в вооруженные войска на 

добровольной основе. Перед вступлением в ряды, новобранцы проходили 

жесткий отбор, в котором тщательно проверялось их здоровье, физическая и 
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психологическая подготовка. Кроме того, вступление в состав войск граждан, у 

которых не было на это права, считалось грубым нарушением закона. 

«Поступление в состав войск граждан, которым это запрещено, есть грубое 

правонарушение» (фрагмент из Дигест Юстиниана). 

Также в военном законодательстве римлян есть раздел, в котором 

пишется о мерах наказания, в отношении солдат, которые по собственной воле 

перешли на сторону противника: «Если солдат перешел к противнику, а потом 

вернулся в лагерь, он подлежит наказанию, например, убийству зверями». 

Большое внимание отдавалось разграничению наказуемости за дезертирство и 

самовольное покидание военного лагеря. Учитывалось личное дело солдата и 

то, при каких условиях было совершено правонарушение. Большая часть 

условий, воздействовавших на правовые санкции, была перенята при создании 

современного Уголовного кодекса. 

Если лицо совершило дезертирство или самовольное покидание военного 

лагеря в первый раз, то он может уйти от наказания, при наличии весомых 

причин. В Дигестах Юстиниана пишется следующее: «Во время рассмотрения 

вопросов о мерах наказания солдат, самовольно покинувших военный лагерь, 

делается смягчение при наличии следующих обстоятельств: слабое состояние 

здоровья, необходимость ухода за больными родителями и по прочим схожим 

причинам». [4, 247] 

Детальное изучение свода юридических предписаний Юстиниана дает 

возможность сказать о том, что законодательная система Древнего Рима была 

сформирована благодаря выдающимся юристам и ученым и несет огромную 

ценность для правовой культуры 
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Научный руководитель-к.ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш. 

 

ЦИФРЛЫҚ ОРТАДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕҢДІК 

 

Даулеткелдиева М.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 21 ғасыр тез өсіп келе жатқан цифрландырумен сипатталады. Цифрлық 

технологиялар жаңа дағдыларды игеруге, әлеуметтік өзара іс-қимылды 

жеңілдетуге, тәуелсіз және дербес өмір сүруге жәрдемдесуге, қартайып келе  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575443
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575443
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жатқан халыққа медициналық және әлеуметтік қызметтерді басқару мен 

ұсынуды жақсартуға көмектесе алады. Алайда, бұдан бәрі бірдей пайда көре 

бермейді. Covid-19 пандемиясы популяциялар арасында цифрлық 

технологияларға тең емес қол жетімділікті атап өтті.   

 Қазіргі таңда егде жастағы адамдардың цифрлық ортадан шығарылу 

ықтималдығы жоғары болып табылады және олар қазіргі таңда жиі онлайн 

ұсынылатын тауарлар мен қызметтерге қол жетімділікте кедергілерге тап 

болуы мүмкін. Цифрлық оқшаулау әлеуметтік және экономикалық өмірге 

қатысуды қоса алғанда, белсенді және сау қартаю мүмкіндіктерін азайтады.  

   Cоңғы екі онжылдықта интернетті пайдалану көлемі артты.                             

1990 жылдардың аяғында интернет желісін қолданушылар саны аз болса,              

2021 жылғы шілдеде әлем бойынша олардың саны 4,8 миллиард адамға жетті, 

бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 257 миллионға (5,3%) көп. 

Интернеттің ену деңгейі қазір 60,9% құрайды. [2] 

 Әдебиетте американдық жазушы Марк Пренски енгізген «digital native» 

(цифрлық аборигендер) және «digital immigrant» (цифрлық иммигранттар) 

терминдеріне анықтама беріледі. Оған сәйкес, 1980 жылдан бастап дүниеге 

келген, цифрлық дәуірде өсіп, білім алғандар – цифрлық аборигендер, ересек 

өмірінде цифрлық трансформацияға ұшырағандар – цифрлық иммигранттар 

болып есептеледі. [1]  

 Statista.com нарықтық және тұтынушылық мәліметтерге 

мамандандырылған неміс компаниясы болып табылады. Компанияның                   

2019 жылғы мәліметтеріне сәйкес интернет желісін қолданушыларды жас 

топтары бойынша салыстыратын болсақ, үлкен жас топтарының (65+) цифрлық 

технологияларға аз қосылғаны таңқаларлық емес. (1 Диаграмманы қараңыз) 

 

1 Диаграмма. 2019 жылғы жағдай бойынша бүкіл әлем бойынша интернет 

қолданушыларын жас топтары бойынша бөлу 

 

  
 

 

Мәлімет көзі: [6] 

 Егде жастағы адамдар цифрлық технологиялармен ең аз байланысқан 

халық тобына жататынына қарамастан, олар киберқауіптерге ең осал болып 

табылады.  

 2020 жылы пандемия басталған кезде, АҚШ Федералды тергеу бюросы 

интернет-қылмыстары туралы шағымдар орталығына шағымдардың рекордтық 

18-24
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саны берілген. Шағымдардың жалпы саны 792 мыңға жуық құрады. (1 Кестені 

қараңыз) 

  

1 Кесте. 2020 жылғы интернет-қылмыстар бойынша жас топтары 

 

Жас Жалпы саны  Жалпы шығын 

мөлшері, $ 

20-жастан төмен 23 186 70 980 763 

20-29 70 791 197 402 240 

30-39 88 364 492 176 845 

40-49 91 568 717 161 726 

50-59 85 967 847 948 101 

60-жастан жоғары 105 301 966 062 236 

 

Мәлімет көзі: [5] 

 

 Бұдан киберқылмыстар жәбірленушілерінің ең көп бөлігі қарт адамдар 

екендігіне көз жеткізуге болады. Себебі, аталмыш тұлғалар жастарға қарағанда 

тез сенгіш болып келеді және әдетте, салыстырмалы түрде мол ақша 

қаражаттарымен иемденеді. Бұл оларды алаяқтар үшін тартымды етеді.  

 Сондай-ақ, қарт адамдардың қылмыскерлер үшін оңай нысана болып 

табылуының тағы бір себебі, олардың киберқылмыс туралы қалай хабарлау 

керектігін білмеуінде. Кейбір жағдайларда, егде адамдар алаяқтық үшін тіпті 

ұят пен кінәні сезінуі мүмкін немесе отбасылары қаржыны олардың өздері 

басқару қабілетіне деген сенімін жоғалтады деп қорқуы мүмкін. 

 Сондықтан қауіпсіздіктің тиісті шараларын белгілеу, хабардарлықты 

арттыру және қарт пайдаланушыларды интернетте абай болуға үйрету өте 

маңызды.   

 Дегенмен, барлық жастағы адамдар үшін цифрлық теңдікті қамтамасыз 

ету барысында қарт адамдардың цифрлық сауаттылығын арттырып қана 

қоймай, сондай-ақ, жас ерекшеліктерін ескеретін авариясыз, этикалық және 

қауіпсіз цифрлық ортаны да қалыптастыру маңызды.  

 Британдық Cable зерттеуіне сәйкес, 2021 жылы Қазақстан мобильді 

интернеттің ең төменгі құны бар үздік 20 елдің қатарына кіреді. [4] Мұндағы 1 

Гб мобильді деректердің орташа құны $0,59 құрайды. 

 Және Amazon еншілес компаниясы болып табылатын  Alexa.com 

компаниясының ағымдағы жылғы ақпараттарына сәйкес, Қазақстан 

тұрғындарының жиі кіретін сайттарының қатарына мемлекеттік қызметтердің 

сайттары жатады.  [3] Бұл дегеніміз, біздің мемлекетімізде де барлық дерлік 

салалардың, оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсету органдары қызметінің 

цифрландыруға көшкендігін білдіреді. Сәйкесінше, мемлекеттік қызметтерді, 

электрондық медициналық картаны, кьюарларды, Каспи қосымшасын және 

жалпы смартфонды қолдана алмайтындардың саны өсуде. Және 

цифрландырудың адамның құқықтары мен бостандықтарын бұзу мәселесінің 
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туындатпауы үшін отандық адамдардың да цифрлық сауаттылығын арттыру өте 

өзекті болып табылады. 
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АЙЫПТАЛУШЫДАН ЖАУАП АЛУДЫҢ ТАКТИКАСЫ МЕН 

ТАКТИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Жанділдин А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

  

Криминалистік тактика-бұл алдын-ала және сот тергеуін ұйымдастыру 

және жоспарлау, дәлелдеуді жүзеге асыратын адамдардың мінез-құлқының 

бағытын анықтау және дәлелдемелерді жинауға және зерттеуге, қылмыс 

жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға бағытталған нақты 

тергеу және сот іс-әрекеттерінің әдістері бойынша ғылыми ережелер мен 

олардың негізінде жасалған ұсыныстар жүйесі. 

Васильев А. Н. тактиканы мақсатқа жету үшін тергеудегі іс-қимыл әдісі 

ретінде анықтады, ол салыстырмалы түрде аз уақыт пен күш жұмсай отырып 

оңтайлы әсерге есептелген. 

Сот тактикасының мазмұнына мыналар кіреді: 

- криминалистикалық нұсқалар; 

- тергеуді жоспарлау; 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20(20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20(20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.alexa.com/topsites/countries/KZ
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/anchorage/news/press-releases/fbi-releases-2020-internet-crime-report
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/anchorage/news/press-releases/fbi-releases-2020-internet-crime-report
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
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- тергеуші мен қылмысқа қарсы күрес жүргізетін органдардың басқа да 

қызметкерлері арасындағы өзара іс-қимыл қағидаттары; 

- жедел көздерден алынған деректерді пайдалану принциптері; 

- арнайы білімді қолдану, мамандардың, жұртшылықтың көмегі туралы 

ұсыныстар; 

- нақты процестік әрекеттерді жүргізу бойынша тактикалық тәсілдер мен 

ұсынымдар. 

Тактикалық әдістер-бұл ақпаратты тиімді жинауға және пайдалануға, 

тергеу әрекетін дайындау мен жүргізу кезінде басқа мәселелерді шешуді 

оңтайландыруға ықпал ететін объектіге әсер етудің барабар жағдайы. Доспулов 

Г.Г. тактикалық әдіс жауап алынушыға әсер ету әдісін түсінді. Жауап 

алынушыға қатысты бейтарап болып табылатын және оған жанама әсер ете 

алатын әдістер бар. Кейде қабылдау белгілі бір әрекеттен саналы түрде бас 

тарту болып табылады. 

Тактикалық әдіс бүкіл тергеу әрекетіне, оның жеке түрлеріне немесе оны 

өндірудің нақты кезеңіне қатысты болуы мүмкін. Жауап алудың ең ұтымды 

жүргізілуін қамтамасыз ететін ең толық және сенімді айғақтарды алуға 

мүмкіндік беретін тактикалық әдістер оның тактикасын құрайды. 

Тактикалық әдістерге жол берудің бірқатар критерийлері бар, өйткені 

тергеу міндеттерін шешудің кез-келген әдісін қылмыстық процесте заңды және 

рұқсат етілген деп санауға болмайды. 

Тактикалық әдістер заң нормаларына сәйкес келуі керек. Бұл тактикалық 

әдістер Қазақстан Республикасының  Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 

талаптарына сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы  және заңның барлық 

нұсқауларын жүзеге асыруды қамтамасыз етуі керек дегенді білдіреді. Алайда, 

тактикалық әдістерді қылмыстық іс жүргізу заңында ұстауға деп санауға 

болмайды. Бұл жағдайда тергеуші таңдауға болатын ғылыми ұсыныс пен 

барлық жағдайларда орындалуы міндетті заң нормасы арасындағы сызық 

жойылады. Тергеу әрекетін жүргізу кезінде іс жүргізу ережелері мен 

тактикалық әдістер тергеушінің бір жұмыс әрекетіне біріктіріледі, бірақ 

табиғаты бойынша олардың әрқайсысы өз орнын алады. 

Сондай-ақ тактикалық әдістердің практикалық негізділігін ескеру қажет, 

яғни  олар: мақсаттылық, апробация  және жағдайы. Мақсаттылық нәтиженің 

қажетті күштердің, қаражат пен уақыттың шығындарымен арақатынасының 

маңыздылығы болып табылады және үнемділікпен тығыз байланысты. 

Тактикалық әдіс тергеушінің кәсіби білімі мен дағдыларының шеңберінен 

шықпауы керек, сондай-ақ айыпталушыдан жауап алу кезіндегі тактикалық 

әдістер оларды жүзеге асыру үшін арнайы білімді талап етпеуі керек. Олай 

болмаған жағдайда, ол тактико криминалистік болуды тоқтатады және тиісті 

маман қылмыстық сот ісін жүргізуде ұсынатын және қолданатын білім 

саласына қатысты әдіс ретінде әрекет етеді. 

Тактикалық әдістер қоғамда белгіленген этикалық нормаларға қайшы 

келмеуі керек. Қабылдаудың этикасы оны қолдану шарты ретінде жалпы, 

барлық жағдайларға тең және тергеу барысында қалыптасқан нақты жағдайға 
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байланысты болуы мүмкін. Жауап алу кезінде тактикалық әдісті қолдану іс 

жүргізу іс-әрекетіне қатысушының ар-намысы мен абыройын қорламауы 

немесе кемсітпеуі, оның өмірінің интимдік детальдарын жариялаумен және т.б. 

жайттарға жол бермеу қажет. Тактикалық әдістер тұлғааралық қақтығыстарды 

тудырмауы керек және арандатушылыққа, дәрменсіз күйді қолдануға, тергеу 

әрекетіне қатысушының әлсіз жақтары мен жағымсыз жеке қасиеттеріне 

негізделмеуі керек. 

Тактикалық әдістер бір-бірімен байланысты болуы және  бір мақсатқа 

жетуге қызмет етуі керек. Бұл талап тактикалық әдістер бөлек емес жиынтықта 

қолданылатындығымен негізделген. Осы талап айыпталушының және басқа 

қатысушылардың айғақтарында қарама-қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік 

береді, оларды кейіннен тергеуші қылмыстық істі тергеуде қолдана алады. 

Егер тергеуші оларды қолданған кезде белсенді болса, жауап алу 

кезіндегі тактикалық әдістер тиімді болады. Тергеушінің белсенді ұстанымы 

жауап алу кезінде тактикалық әдісті қолданудың процедуралық уақтылығы, 

күтпеген факторды қолдану қабілеті, қойылған сұрақтардың икемділігі мен 

маневрлігі, егер таңдалған жауап алу тактикасы өзін ақтамаса, жауап алынатын 

адамға уақытында шегіну мүмкіндігі. 

Тактикалық әдістерді жіктеудің күрделілігі оларды бөлуге болатын 

көптеген себептер бар (мақсаттар, мазмұн, нәтижелер, мәні және т.б.). 

Жауап алудың барлық тактикалық әдістері, іс жүргізу әрекеті ретінде, шартты 

түрде үш топқа біріктірілуі мүмкін: 

1) жұмсақ, яғни, мысалы, түсіндіру, ақыл-ойға жүгіну, қалыптасқан жағдайды 

және оның дамуының ықтимал перспективаларын логикалық және құқықтық 

талдау және т. б. сияқты тәсілдер. 

2) басты тактикалық құралы айыпталушыға дұрыс психологиялық әсер ету, 

анықталған фактілерді әшкерелеу әдістері, тергеу мүмкіндіктерін көрсету, 

қаттылық пен ымырасыздық және т.б. болып табылатын қатаң және үздіксіз 

қысым ретінде сипатталатын тактикалық әдістер. оларға және жауап алу 

барысында пайда болатын жағдайға байланысты психологиялық әсер етудің 

осындай әдістерін қолдану ұсынылады: жауап алынатын адамның жағымды 

қасиеттерін белсендіру; белсенді өкінудің және қылмысты ашуға белсенді 

көмектің құқықтық салдарын түсіндіру. 

Жауап алу кезінде тергеуші тактикалық әдістерді кәсіби, сауатты 

қолдануы керек. Кейде жауап алушының белгісіз үні, оның белгісіз көзқарасы, 

шамалы толқуы, жауап алынушының сөзіне деген қызығушылығы артады және 

тергеушінің қылмыстық іс бойынша қажетті дәлелдері жоқ екендігі оған белгілі 

болады. 

Іс бойынша тергеуді жүзеге асыру кезінде жауап алу тергеу әрекеттерінің 

белгілі бір жүйесінде жүргізілетінін есте ұстаған жөн. Сондықтан оның жалпы 

тактикасы басқа тергеу әрекеттерін жүргізудің тактикалық әдістерімен 

келісіліп, тергеудің жалпы мақсатына бағынуы керек. 
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ҮЙҚАМАҚ ПЕН КҮЗЕТПЕН ҰСТАУ ТҮРІНДЕ БҰЛТАРТПАУ 

ШАРАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ҚОЛДАНБАЛЫ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Әбдрашитов Д.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Үйқамақ-бұл прокурордың санкциясымен не соттың шешімі бойынша 

қылмыстық-процестік заңда көзделген негіздер болған кезде күдіктіге, 

айыпталушыға қолданылатын, оларды оқшаулау жағдайында қалдыра отырып, 

жеке адамның табиғи құқықтарын барынша қанағаттандыруға мүмкіндік 

беретін бұлтартпау шарасы. Ел Президентінің судьялардың соңғы съезінде сот 

төрелігін реформалаудың басым бағыттарының қатарында қылмыстық жазалау 

жүйесін одан әрі ізгілендіру міндеті қойылды. Осыған байланысты, бір 

жағынан, алдын - ала тергеу барысында айыпталушыларға қатысты қамауға алу 

түріндегі қатаң бұлтартпау шараларының тиімділігі және екінші жағынан, кең 

таралған және кеңінен қолданылатын бас бостандығынан айыруға балама 

болатын жаңа жазалау шараларын заңнамалық түрде белгілеу қажеттілігі күн 

тәртібіне шығады. Олардың ішінде бұлтартпау шарасы ретінде де, жазалау 

ретінде де негізсіз ұмытылған және көбінесе қылмыстық қудалау органдары 

елемейтін үй қамау шарасы тиімді қолданылуы мүмкін.Үйде қамауға алу, 

алдын-алу және жазалау шарасы ретінде, бұрыннан белгілі және әлемнің 

көптеген елдерінде кеңінен қолданылады.Ең аз шектеулер жиынтығымен 

"жұмсақ" болса да, үйде қамауға алу әлі де қамауға алынған адамның 

бостандығын шектейтін, оның сыртқы әлеммен қарым-қатынас жасау 

мүмкіндігінен айыратын алдын-алу шарасы болып табылады.[2] 

 Үйқамақ күдіктінің, айыпталушының тиісті мінез-құлқын қамтамасыз 

ету, сотта істі объективті тергеп-тексеруге және талқылауға кедергі келтірудің 

алдын алу, қылмыстық процесті жүргізетін орган мен соттан жалтару, 

қылмыстық әрекеттің алдын алу мақсатында ҚПК-нің 139, 142, 149, 322-

баптарында көзделген процестік негіздер болған кезде ғана қолданылады. Бұл 
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бұлтартпау шарасын таңдау кезінде шын жүректен өкіну, соттылықтың 

болмауы, оң мінездеме, қарт немесе кәмелетке толмаған жас, денсаулық 

жағдайы, отбасылық жағдайы, жас балалардың болуы және т.б. ескеріледі. 

ҚПК-нің 149-бабының 1-бөлігіне сәйкес үйқамақ прокурордың санкциясымен 

не сот шешімі бойынша ҚПК-нің 150-бабында көзделген тәртіппен ғана 

қолданылады. Бұл ретте адамды толық оқшаулау қажеттіліктен туындамаған 

немесе жасын, денсаулық жағдайын, отбасы жағдайын және басқа да мән-

жайларды ескере отырып, орынсыз болған кезде қамауға алу түріндегі 

бұлтартпау шарасын таңдауға мүмкіндік беретін жағдайлардың болуы 

тексеріледі.[1] 

 Үйқамақты қолданудың арнайы шарттары мыналар болып табылады: 

- Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде белгіленген жасқа 

жеткен, есі дұрыс жеке тұлғаның болуы; 

- оның өз үйінің болуы; 

- субъектінің құқықтарына шектеулер белгілеу; 

- тұтқындалған адамның тұрғылықты жерін қорғау және оның мінез-құлқына 

қадағалау орнату мүмкіндігі; 

- құзыретті органның немесе қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды 

адамның болуы; 

- таңдалған бұлтартпау шарасының мәні және қамауға алынған адамның тиісті 

мінез-құлқын бақылау қажеттігі туралы органды немесе лауазымды адамды 

хабардар ету; 

- қылмыстық процесті жүргізетін органның субъектінің мүлкіне (оның ішінде 

жануарларға) қамқоршылық және қарау жөнінде шаралар қабылдау қажеттігі; 

- үйқамаққа алынған адамға процестік мәжбүрлеудің өзге де шараларын 

қолдану мүмкіндігі (күштеп әкелу, лауазымынан уақытша шеттету, мүлікке 

тыйым салу және т.б.). Анықтау органының күдіктіні, айыпталушыны, 

сотталушыны қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдары қамауға 

алынған адамның тұрғын үйіне оның мінез-құлқын және белгіленген 

шектеулердің орындалуын байқау мақсатында тәуліктің кез келген уақытында 

баруға құқылы.Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау судьяның 

санкциясымен ғана және басқа, қатаңдығы төмен бұлтартпау шараларын 

қолдану мүмкін болмаған кезде заңмен бес жылдан астам мерзімге бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмысты жасаған күдіктіге, 

айыпталушыға, сотталушыға қатысты ғана қолданылады.[5] 

 Ерекше жағдайларда бұл бұлтартпау шарасы, егер заңда бес жылға 

дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмысты 

жасады деп күдік келтірілген адамға, айыпталушыға, сотталушыға қатысты 

қолданылуы мүмкін: 

1) оның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрғылықты жері 

болмаса; 

2) оның жеке басы анықталмаса;; 

3) ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу 

шарасын бұзса;; 
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4) ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға тырысса 

немесе жасырынса; 

5) оған ұйымдасқан топтың немесе қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық 

ұйымның)құрамында қылмыс жасады деп күдік келтірілсе;; 

6) оның бұрын жасалған ауыр немесе аса ауыр қылмысы үшін соттылығы 

болса;; 

7) оның қылмыстық әрекетті жалғастыруы туралы деректер бар. 

Көрсетілген мән-жайлар күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау 

үшін жалғыз негіз болып табылмайды. 

Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды таңдау қажет болған кезде сотқа 

дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам ҚР ҚПК-нің 140-бабына сәйкес 

осы шараны қолдануға санкция беру туралы сот алдында өтінішхат қозғау 

туралы қаулы шығарады. 

Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын қылмыстық іс материалдарының 

куәландырылған көшірмелері қоса беріледі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам күзетпен ұстауға санкция 

беру туралы сот алдында өтінішхат қозғау туралы қаулыда осы бұлтартпау 

шарасын таңдау себептерін және неғұрлым қатаң бұлтартпау шараларын 

қолданудың мүмкін еместігін негіздеуге міндетті. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген адамды ұстау 

мерзімі ішінде ҚР ҚПК-нің 131-бабында көзделген тәртіппен прокурор 

өтінішхаттың негізділігін растайтын қылмыстық іс материалдарымен танысуға 

құқылы. [3] 

Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның 

өтінішхатын зерделеу нәтижелері бойынша өтінішхатпен келісім білдіреді не 

дәлелді қаулымен оны қолдаудан бас тартады және (немесе) өзге бұлтартпау 

шарасын таңдау туралы мәселені шешеді. 

Қаулының көшірмесі мүдделі тұлғаларға жіберіледі. Прокурор ұстап алу 

мерзімі аяқталғанға дейін сегіз сағаттан кешіктірмей тергеу судьясына 

өтінішхаттың негізділігін растайтын қылмыстық іс материалдарының 

көшірмелерін қоса бере отырып, күзетпен ұстауды санкциялау туралы 

өтінішхатты қозғау туралы қаулыны ұсынуға міндетті. [6] 

Күзетпен ұстауға санкция беру құқығы тергеу судьясына, ал ҚР ҚПК 107 

- бабы жетінші бөлігінің 2) және 3) тармақтарында көзделген жағдайларда-

облыстық және оған теңестірілген соттың судьяларына тиесілі. 

Тергеу судьясы ҚР ҚПК-нің 56-бабында айқындалған тәртіпті сақтай 

отырып, материалдар сотқа келіп түскен кезден бастап сегіз сағаттан 

кешіктірілмейтін мерзімде прокурордың, күдіктінің, айыпталушының, оның 

қорғаушысының қатысуымен күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын 

санкциялау туралы өтінішхатты қарайды.Тергеу судьясы қорғаушыны келіп 

түскен материалдармен таныстырады. Сот отырысына заңды өкіл мен өкіл де 

қатысуға құқылы, сот оларды сот отырысының орны мен уақыты туралы 

уақтылы хабарлаған жағдайда олардың келмеуі сот отырысын өткізуге кедергі 

болмайды. Сот отырысы барысында хаттама жүргізіледі.Күзетпен ұстауға 
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санкция беруге байланысты мәселелерді шешу кезінде тергеу судьясы 

көрсетілген бұлтартпау шарасын таңдау кезінде ескерілетін мән-жайларға 

қатысты іс материалдарын зерттеумен қатар, адамға қылмыс жасады деп күдік 

келтірудің негізділігін тексереді. 

Қажет болған жағдайда судья қылмыстық істі талап етіп алдыруға 

құқылы.[5] 

Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын 

санкциялау туралы өтінішхатты күдіктінің, айыпталушының қатысуынсыз 

қарауына оларға іздеу жарияланған немесе Қазақстан Республикасының 

шегінен тыс жерде болған және сот отырысының уақыты мен орны туралы 

тиісінше хабарланған кезде қылмыстық процесті жүргізетін органға келуден 

жалтарған жағдайларда ғана жол беріледі.Ұсталған жағдайда күдікті, 

айыпталушы таңдалған бұлтартпау шарасын қолданудың негізділігін қарау 

үшін тергеу судьясына жеткізіледі.Тергеу судьясы отырыстың басында қандай 

өтінішхаттың қаралуға жататынын хабарлайды, сот отырысына келген 

адамдарға олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді.Содан кейін 

прокурор бұлтартпау шарасы ретінде күдіктіні күзетпен ұстауды таңдау 

қажеттілігін негіздейді, содан кейін күдікті, айыпталушы және сот отырысына 

келген басқа да адамдар тыңдалады. Прокурордың осы өтінішхатын қарау 

барысында күдікті, айыпталушы, сондай-ақ олардың мүддесінде қорғаушы ҚР 

ҚПК-нің 137-бабының бірінші бөлігінде көзделген өзге бұлтартпау шарасын 

қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқылы. Тергеу судьясы үйқамаққа 

алуды, кепілді қолдануды санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарған 

жағдайда прокурор оған осы Кодекстің 107-бабында белгіленген қағидалар 

бойынша өтінішхат келтіруге құқылы.Тергеу судьясы күдіктіні, айыпталушыны 

күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы 

өтінішхатты қарау қорытындылары бойынша мынадай қаулылардың бірін 

шығарады: 

1) күзетпен ұстауға санкция беру туралы; 

2) екі ай мерзімге күзетпен ұстауды санкциялау үшін жеткілікті негіздер 

болмаған жағдайда, он тәулікке дейінгі мерзімге күзетпен ұстауды санкциялау 

туралы; 

3) күзетпен ұстауды санкциялаудан бас тарту туралы шешімдердің бірін 

қабылдайды. 

Осы бұлтартпау шарасына санкция беруден бас тартылған жағдайда тергеу 

судьясы осы Кодекстің 137-бабының бірінші бөлігінде көзделген өзге де 

бұлтартпау шарасын таңдауға құқылы. 

Тергеу судьясы күзетпен ұстауға санкция беру туралы қаулыда осы бұлтартпау 

шарасын таңдау себептерін және неғұрлым қатаң бұлтартпау шараларын 

қолданудың мүмкін еместігін көрсетуге міндетті. 

Тергеу судьясы аса ауыр қылмыстар туралы істерді қоспағанда, күзетпен ұстау 

түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы қаулы шығарған кезде, осы 

баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, күдіктінің, 

айыпталушының ҚР ҚПК-нің 140-бабының үшінші бөлігінде көзделген 
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міндеттерді орындауын қамтамасыз ету үшін жеткілікті кепіл мөлшерін 

айқындауға міндетті. [4] 

 Тергеу судьясының қаулысы өзіне қатысты қаулы шығарылған адамға 

дереу тапсырылады, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 

адамға, прокурорға, жәбірленушіге және күдікті, айыпталушы отырған 

күзетпен ұстау орны мекемесінің бастығына жіберіледі және дереу орындалуға 

жатады.Күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстауға санкция беру немесе одан 

бас тарту туралы қаулыға ҚР ҚПК-нің 107-бабында көзделген тәртіппен 

прокурордың өтінішхаты бойынша шағым жасалуы, қайта қаралуы 

мүмкін.Судьяның күзетпен ұстауды санкциялаудан бас тарту туралы 

қаулысының күші жойылған жағдайларда күдіктіні, айыпталушыны күзетпен 

ұстауды санкциялау туралы мәселені облыстық немесе оған теңестірілген 

соттың қарауы ҚР ҚПК-нің 107-бабында көзделген тәртіппен жүзеге 

асырылады.Тергеу судьясы, Сот көрсетілген бұлтартпау шарасын 

санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарғаннан кейін ғана күзетпен ұстау 

қажеттілігін негіздейтін жаңа мән-жайлар туындаған кезде ғана нақ сол 

қылмыстық іс бойынша сол бір адамға қатысты күзетпен ұстау түріндегі 

бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхатпен сотқа қайта жүгінуге 

болады.Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам бұлтартпау 

шарасы ретінде күзетпен ұстауды қолдану туралы күдіктінің туыстарына ҚР 

ҚПК-нің 135-бабында белгіленген тәртіппен хабарлауға міндетті. [7] 
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Сферa тaможенного делa - сферa госудaрственного регулировaния по 

применению тaможенного делa при реaлизaции тaможенной политики 

Республики Кaзaхстaн. Тaможенное дело кaк средство достижения целей 

тaможенной политики является инструментом монопольной деятельности 

госудaрствa, связывaясь с элементaми других тaможенных отрaслей нa 

тaможенной территории специaльными методaми и приемaми. Тaможенные 

плaтежи  являются вaжным регулятором учaстия в системе 

внешнеэкономических связей. Согaлсно ст.46 ТК ЕAЭС В отношении товaров 

для личного пользовaния, ввозимых нa тaможенную территорию Союзa, 

подлежaт уплaте тaможенные пошлины, нaлоги, взимaемые по единым стaвкaм, 

либо тaможенные пошлины, нaлоги, взимaемые в виде совокупного 

тaможенного плaтежa [1]. Они определяют место госудaрствa в междунaродном 

рaзделении трудa и обеспечивaют знaчительную чaсть доходов бюджетa 

госудaрствa   и вляются действенным инструментом регулировaния ввозa 

товaров с учетом состояния внутреннего рынкa и плaтежного бaлaнсa 

госудaрствa, содействуют оптимизaции товaрной структуры импортa, 

зaщищaют отечественных производителей от неблaгоприятного воздействи 

инострaнной конкуренции, создaют условия для прогрессивных изменений в 

структуре производствa и потребления товaров в госудaрстве. 

Уклонение от уплaты тaможенных плaтежей зaключaется в уклонении 

или искaжении от нормировaнного и зaконного порядкa перемещения товaрa 

через устaновленные зaконом периоды движения товaрa между внутренним и 

внешним рынком путем сокрытия обязaнности уплaты, лицa-плaтельщикa или 

снижения суммы тaможенных плaтежей. В целом общественнaя опaсность 

уклонения от уплaты тaможенных плaтежей зaключaется в том, что это 

преступление подрывaет экономическую безопaсность госудaрствa, ослaбляет 

связь нaционaльной экономики с мировым хозяйством, нaрушaет прaвa 

грaждaн, хозяйству. 

Нa сегодняшний день профилaктикa прaвонaрушений и борьбa с 

преступностью, обеспечение общественной безопaсности являются 

конституционными условиями стaбильного существовaния и поступaтельного 

рaзвития обществa, создaния условий, достойных уровня жизни кaзaхстaнских 

грaждaн. Нaчинaя с первых этaпов существовaния человечествa, стaновится 

очевидным, что преступность не может быть пресеченa только с помощью 

нaкaзaния. Известный итaльянский криминолог Ч. Беккaрия отметил 

следующее. "...преступление должно быть предотврaщено, a не нaкaзaно" [2]. 

По мнению великого Aбaя, «профилaктикa преступлений должнa быть прямой 

обязaнностью родителей, среды, госудaрствa с моментa, когдa ребенок не 

покидaет колыбель» [3, с. 57]. 

Профессор Aбдиров Н.М., один из ученых, внесших знaчительный вклaд 

в изучение вопросов профилaктики преступлений, считaет, что «эффективным 

будет рaннее личное предупреждение возможных aнтиобщественных 

нaрушений, т. е. нaрушений морaльных норм, прaвонaрушений, не являющихся 



395 
 

преступлениями, и прaвонaрушений, не являющихся преступлениями, a тaкже 

предупреждение через них возможных негaтивных последствий от 

прaвонaрушений» [4, с. 29]. 

Зaдaчa обеспечения эффективной профилaктики с уклонением от уплaты 

тaможенных плaтежей требует осуществления системы взaимосвязaнных мер 

по выявлению, предупреждению и пресечению тaкого родa преступной 

деятельности. Результaтивность же профилaктических мир дaнного видa 

преступления зaвисит от множествa фaкторов:1) рaзрaботaнных 

зaконодaтельных и ведомственных норм в облaсти противодействия 

преступлениям в тaможенной сфере и ВЭД; 2) прaвильного, точного и 

своевременного применения зaконa; 3) эффективной оргaнизaции 

прaвоохрaнительной деятельности и взaимосвязи с тaможенными оргaнaми. 

В основном, для предупреждения тaможенных преступлений, кaк предлaгaет 

нaукa криминология, необходимо предусмотреть двa видa превентивных мер и 

это: общее социaльное (или общее) и предупреждение специaльных 

преступлений.  В отличие от мер общей профилaктики преступности, 

специaльные профилaктические меры нaпрaвлены нa определенные цели, что 

вырaжaется в решении следующих зaдaч: снижение, устрaнение, уничтожение 

криминогенных фaкторов; оздоровление социaльных микросред, коррекция 

поведения лиц, совершaющих преступления, и тaк дaлее [5, с.453]. 

В зaвисимости от объемa применения меры предупреждения тaможенных 

преступлений можно рaзделить нa: общегосудaрственные, относящиеся к 

широким социaльным группaм; профилaктические меры, относящиеся к 

отдельным объектaм или микротопaм, и чaстные. Общегосудaрственные это, 

нaпример, превентивные меры, предусмотренные зaконaми, нормaтивными 

прaвовыми aктaми, действующими нa всей территории Кaзaхстaнa. 

Профилaктические мероприятия, относящиеся к большим социaльным 

группaм, осуществляются в рaмкaх регионa облaсти. A профилaктические 

меры, проводимые нa отдельных объектaх или микротопaх, устрaняют и 

рaскрывaют обстоятельствa прaвонaрушений, происходящих в определенной 

зоне отдыхa, в конкретной промышленной сфере[5, С. 454]. 

Считaю, что нaиболее эффективным является проведение превентиных 

мер в следующих субъектaх: 

- нa предприятиях, в оргaнизaциях, учреждениях и фирмaх любых форм 

собственности, зaнимaющихся внешнеэкономической деятельностью, 

перевозкой и оформлением товaров по фaктaм внешнеэкономических сделок; 

- в местaх тaможенного оформления и контроля товaров; 

- нa мaршрутaх движения трaнспортных средств, перемещaющих товaр от 

линии госудaрственной грaницы до склaдa временного хрaнения; 

- в местaх склaдировaния товaров с целью их перемещения или реaлизaции. 

 Причинa кроется в субъективной и объективной стороне дaнного видa 

преступления, a именно субъектa и местa совершения прaвонaрушения. Aнaлиз 

деятельности тaможенных оргaнов по противодействию экономическим 

преступлениям в сфере тaможенного делa свидетельствует, что знaчительнaя 
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чaсть преступных схем, нaпрaвленных нa уклонение от уплaты тaможенных 

плaтежей, осуществляется оргaнизовaнными преступными группaми, 

рaсполaгaющими возможностями рaзвертывaния фирм и офисов кaк в 

Кaзaхстaне, тaк и зa рубежом для оргaнизaции внешнеэкономических сделок, 

целью которых является уход от уплaты нaлогов и уплaты тaможенных 

плaтежей. 

Тaкже в борьбе с рaстущим количеством преступлений в сфере 

тaможенных отношений и коррумпировaнностью должностных лиц следует 

предпринять следующие меры уголовно-прaвового хaрaктерa. Во-первых, 

оргaны зaконодaтельной влaсти должны рaзвивaть и совершенствовaть 

зaконодaтельную основу с коррупционными проявлениями, эволюционно 

приближaя ее к междунaродному зaконодaтельству. Стрaтегия принятых 

решений будет более действенной и эффективной при усилении нaдлежaщего 

контроля зa деятельностью должностных лиц тaможенных и 

прaвохорaнительных, поскольку должностные преступления и коррупция могут 

включaть комплексные политические и упрaвленческие результaты. Во-вторых, 

все общество в лице его госудaрственных служaщих и грaждaн должно быть 

воодушевлено нa борьбу с коррупцией, вырaботaть в себе морaльную и 

этическую убежденность в необходимости этого и уверенности в успехе. 

Несмотря нa то, что усиление принудительных мер может облегчить 

постaвленную зaдaчу, оно никогдa не сможет рaзрешить проблему преступного 

поведения должностных лиц. Создaние системы специaльного обрaзовaния для 

госудaрственных служaщих в целях укрепления у них этического осознaния 

борьбы с коррупцией является вaжным элементом, который должен быть 

включен в рaзвитие aнтикоррупционной политики госудaрствa. 

Нa сегодняшний день профилaктикa преступности является основным 

нaпрaвлением прaвовой политики. Покaзaтелем улучшения условий в 

тaможенной сфере должен стaть aспект снижения случaев уклонения. Для 

достижения этой цели необходимо устрaнять причины влияния уклонения от 

уплaты нaлогов; пресекaть, предотврaщaть преступления, убытки, причиняемые 

ими, проводить пропaгaндистскую рaботу непосредственн с возможными 

субъектaми преступления в предполaгaемых местaх их совершения, повышaть 

уровень прaвовой культруы нaселения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЗАҢСЫЗ 

АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЖОЛЫН КЕСУ 

 

Акынтаева С.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасының Ата Заңында мемлекеттің ең қымбат 

қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінген 

[1]. Қазақстан зиялы, демократиялық және тәуелсіз құқықтық мемлекет ретінде, 

дүниежүзілік қоғамдастықтың толық құқылы мүшесі бола тұрып, есірткі 

заттардың заңсыз айналымына қарсы белсенді түрде күрес жүргізуде. Егеменді 

еліміздің ертеңгі күнінің ескегін есетін өскелең ұрпақты салауатты өмір 

салтына сай тәрбиелеу бүгінгі таңның өзекті мәселесіне айналып отыр. Өмір 

сүріп отырған ортаны жақсартып, жастардың теріс құбылысқа бой алдырмауы 

үшін жанжақты тәрбие жұмыстарын жүргізіп отыруы қажет. Соңғы жылдары 

жастар арасында тәртіп бұзушылықтың сан алуан түрі, әсіресе нашақорлыққа 

қатысты қылмыс қарқын алып барады [2]. Бұл мақалада Қазақстан 

Республикасында нашақорлықтың таралуына талдау берілген. Елде 

нашақорлықтың таралуының негізгі ағындары және Қазақстанға есірткінің 

жеткізушілері мен транзиттік бағыттары болып табылатын елдер тізбеленген. 

Қазақстанның негізгі халықаралық нормативтік-құқықтық актілері мен ұлттық 

заңнамасына талдау жасалды. Есірткіні пайдаланғаны, таратқаны үшін 

әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті зерттеумен қатар, нашақорлыққа 

қарсы тікелей күрес жүргізетін атқарушы билік органдары мен құқық қорғау 

органдарының заң шығару қызметіне талдау жасалды.  

Қазақстан Республикасының шекараларында тиісті бақылаудың болмауы 

салдарынан барлық анықталған есірткілердің 90 пайызы Қазақстанға басқа 

елдерден, атап айтқанда Орталық Азия республикаларынан, Ауғанстаннан, 

Ираннан және таяу шетел елдерінен келіп түседі. Сонымен қатар, есірткіні 

жасыру орындары әртүрлі. Құқық қорғау органдары халықаралық есірткі 

бизнесі үнемі пайдаланатын ондаған тұрақты бағыттарды анықтады. Барлық 

осы фактілер құқық қорғау органдарының жұмысын қиындатады. 

Сарапшылардың деректері бойынша есірткінің барлық массасының тек 20% - 

ын ғана анықтауға және алып қоюға болады. Есірткі құралдарын белсенді 

зерттеуге қарамастан, қолданылып жатқан іс жүзіндегі шаралар, есірткі 

құралдарының заңсыз айналымы саласындағы қылмысқа қатысты жағдай 

шиеленісе түсуде. Есірткіге қарсы заңнаманы бұзғаны үшін белгіленген 
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қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік есірткіге сұраныс пен ұсынысты 

қысқартуға ықпал етпейді. Олардың таралу жолдары барған сайын күрделі 

сипатқа ие және сонымен бірге тыйым салынған есірткі заттарын сату дерлік 

ашық жүргізілуде. Мемлекет қабылдаған шаралар есірткі сатушыларды 

Қорқытпайды, сондықтан есірткінің заңсыз айналымына қатысатын 

адамдардың билік құрылымдарына ену, сондай-ақ қылмыстық қызметке ҚР 

Шекара қызметінің, Кеден комитетінің, ҚР ІІМ, ҚР Бас прокуратурасының, 

соттардың және басқа да мемлекеттік билік өкілдерінің тартылуы жағдайлары 

жиілеп кетті. Бұл есірткі құралдарымен жасалатын заңсыз мәмілелерді 

жасыруға, есірткіні сатудан түсетін кірістердің кедергісіз қозғалысына, есірткі 

бизнесі қызметінің аясын кеңейтуге ықпал етеді. Есірткі құралдары мен 

психотроптық заттардың айналымын бақылау және Қазақстан Республикасы 

үшін олардың заңсыз айналымы саласындағы іс-әрекеттер үшін жауапкершілік 

белгілеу міндеттемелері осы мәселелер жөніндегі халықаралық шарттарға 

қатысудан туындайды [3]. 

Бүгінгі күні ҚР-да "есірткі құралдары, психотроптық заттар, олардың 

аналогтары мен прекурсорлары және олардың заңсыз айналымы мен теріс 

пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы"1998 жылғы 10 шілдедегі 

№ 279-I Қазақстан Республикасының Заңы қолданылады. Осы Заңның 

қабылдануымен есірткіні заңдастыру туралы пікірталастар аяқталды. 

Керісінше, онда есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресті барынша күшейту 

туралы айтылады. Есірткі заттарын өсіруге, өндіруге, экспорт-импортқа, 

оларды өндірумен байланысты қызметтің барлық түрлерін лицензиялауға 

мемлекеттік монополия енгізіледі. Есірткіні культивациялау тәртібі анықталды. 

Сонымен, елде апиын көкнәрі мен кокаин бұтасын өсіруге тыйым салынады, ал 

қарасора өсіруге тек арнайы лицензия бойынша рұқсат етіледі. Заң есірткіні 

медициналық мақсаттарда пайдалану тәртібін анықтайды, сонымен бірге 

оларды жеке дәрігерлердің пайдалануына тыйым салады. Бұзушылықтар үшін 

қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік белгіленеді және есірткінің заңсыз 

айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар көзделеді. Есірткіге 

байланысты ауыр қылмыс жасаған адамдар ішкі істер органдары тарапынан 

ерекше бақылауға және бақылауға алынады. Осы Заңның 24-бабын ерекше атап 

өткім келеді. Ол есірткіні насихаттау мен жарнамалауға тыйым салады. 

Соңғылары "жеке немесе заңды тұлғалардың даму әдістері, әдістері, өндірісі 

және қолданылуы туралы ақпаратты таратуға бағытталған қызметі" деп 

түсіндіріледі... есірткі құралдарын, сондай-ақ кітап өнімдерін, бұқаралық 

ақпарат құралдарының өнімдерін өндіру және тарату, компьютерлік желілерде 

көрсетілген мәліметтерді тарату немесе осы мақсатта өзге де іс-әрекеттерді 

жүзеге асыру" [4]. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, есірткі құралдарының 

заңсыз айналымына қарсы күрес мәселесі өте өзекті деп айта аламыз. Бүгінгі 

таңда есірткі мен олардың заңсыз айналымы туралы барлық пікірлер келесідей: 

- таратуды заңнамалық деңгейде бекіту керек және ешқандай жағдайда есірткіні 

медициналық емес тұтынуды заңдастыруға жол бермеу керек. Қазіргі уақытта 
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ҚР-да оларды тұтынуға тыйым салуды көздейтін әкімшілік құқық нормасы 

енгізілді. Бірақ, менің ойымша, бұл тұтынушылар санын азайтпайды, әкімшілік 

құқық деңгейінде жазаны қатайту және осы тыйымды қайта бұзғаны үшін 

қылмыстық жауапкершілікке тарту қажет; 

- ең алдымен, нашақорлық проблемасы мемлекеттік билік органдарының да, 

халықтың да ұдайы назарында болғаны маңызды. Шет елдердің тәжірибесі 

нашақорлыққа қарсы күреске, есірткінің заңсыз айналымының алдын алуға 

жұмсалған қаражат салдарларды еңсеру үшін талап етілетін сомалармен 

салыстырғанда жүз есе өтелетінін көрсетеді. есірткінің таралуы; 

- нашақорлықтың көріністеріне ықпал ететін себептердің ішінде ішкі істер 

органдарының қызметіндегі кемшіліктер болып табылады, өйткені олардың осы 

саладағы құқықтары мен міндеттерінің өзіндік жиынтығы бар және бүгінгі күні 

есірткіге қарсы заңнаманы іске асыруды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік 

басқару аппаратының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл себептер 

есірткі құралдарының заңсыз айналымы саласында әртүрлі құқық 

бұзушылықтар жасайтын адамдарды анықтау және есепке алу тәсілдерінің 

жетілмегендігінен, олардың өмір салтына тиісті және жүйелі бақылаудың 

болмауынан, ішкі істер органдарының қызметі есірткінің алдын алумен және 

жолын кесумен байланысты басқа мемлекеттік органдармен және қоғамдық 

ұйымдармен өзара іс-қимылының нашарлығынан көрінеді; 

- есірткі құралдарының заңсыз айналымы көріністерінің алдын алу мен жолын 

кесудегі, осы құбылыстың таралуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

жоюдағы маңызды рөл әкімшілік-құқықтық құралдарға тиесілі. Есірткінің 

заңсыз айналымына қарсы күресті күшейту қажеттілігі осы күресте 

пайдаланылатын әкімшілік-құқықтық құралдарды жетілдіруді талап етеді. 

Жетілдіру келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылуы керек сияқты: әкімшілік-

құқықтық құралдарды орнатудағы заңнаманың рөлін арттыру. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ӨМІРДЕГІ ҚОҒАМНЫҢ САПАЛЫ ЖАҒДАЙЫН 

АНЫҚТАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 
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Байдосов Д. 

Қ. Жұбанов  атындағы Ақтөбе  өңірлік университеті 

 

Қазіргі әлем қоғамның саяси және әлеуметтік-экономикалық өміріндегі 

жаһандық өзгерістермен сипатталады және көбінесе әртүрлі құқықтық 

институттар мен құрылымдардың жұмыс істеу тиімділігін арттыруға 

бағытталған реформалардың тиімділігімен анықталады. Соңғы онжылдықтарда 

әлемнің көптеген елдерінде, соның ішінде Ресей Федерациясында халықтың 

өмір сүру сапасын жақсарту мәселелері өзекті бола бастады. Біздің елімізде 

жүргізіліп жатқан әкімшілік реформалар мемлекеттік басқарудың оңтайлы және 

тиімді жүйені құруға бағытталған, өйткені тиімді үкімет қана халықтың өмір 

сүру деңгейі мен сапасын арттыруға жағдай жасай алады. Мемлекеттік 

басқарудың тиімділігін арттыру қоғамның көптеген құрылымдарының күш-

жігерін шоғырландыруды, биліктің өзгерістерге ашықтығын, халықтың 

билікпен мәмілеге  дайындығын талап ететін күрделі міндет екенін атап өткен 

жөн. Мұның бәрі мемлекеттің рөлі мен функцияларының мәнін, оның қоғаммен 

қарым-қатынасының мәнін қайта қарауды талап етеді. Асығыс және 

ойластырылмаған шешімдер айтарлықтай экономикалық және әлеуметтік 

шығындарға әкеліп соқтырады, оны айтпағанда, мемлекеттік органдар 

қызметінің табыстылығы туралы сөз болуы мүмкін емес. Мемлекеттік басқару 

тиімділігінің деңгейін арттыру – бұл басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық 

және құрылымдық өзгерістерді ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік 

басқарудың өкілеттіктері мен функцияларын жүзеге асыру жолдарын  

жетілдіруді қамтитын өзара байланысты күрделі процестердің тұтас кешені. 

Сонымен бірге, бірге, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру тек билікті 

күшейтумен ғана емес, сонымен қатар қоғамдық мүдделерді бір мезгілде 

сақтаумен, мемлекеттік органдар мен мекемелер қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз етумен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылмен 

қатар жүруі тиіс. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін қамтамасыз етудің 

маңызды жолы Ресей Федерациясындағы әкімшілік реформасының негізгі 

ережелерін іске асыруға бағытталған Ресей Федерациясының заңнамасын 

жетілдіру болып табылады. Федерация субъектілері деңгейінде де, жалпы ел 

деңгейінде де күтілетін түпкілікті нәтижелер осы бағыттағы мемлекеттік 

саясатты іске асырудың маңызды шарттарының бірі - мәселенің маңыздылығын 

және шешілетін мақсаттар мен міндеттердің мәнін түсіну, сондай-ақ осы 

мақсатқа қол жеткізуді бақылау мен бағалаудың тиімді жүйесін енгізу. Қазіргі 

уақытта Ресей Федерациясы мемлекеттік басқару жүйесін реформалау бойынша 

бірнеше бағдарламаларды жүзеге асыруда. Бұл қызметтен максималды 

нәтижеге қол жеткізу үшін жиынтық нәтижелерді ғана емес, сонымен қатар 

бағдарламаны іске асыру процесінде талдауды жүзеге асыруды бағалау қажет. 

Қазіргі ғылым мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалаудың бірқатар 

тәсілдерін біледі. Бірінші тәсіл тиімділікті бағалау технологиясына негізделген 

және келесі бағалау әдістерін қамтиды: сандық, сапалық және аралас. Зерттеу 
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объектісін қамту позициясынан бағалау жедел және кеңейтілген болуы мүмкін; 

және басқару технологиялары тұрғысынан тиімді шығындалатын немесе 

нәтижелі модель тұрғысынан бағалауға болады;  басқару қызметінің 

мақсаттары мен міндеттеріне байланысты оның тиімділігі экономикалық 

немесе әлеуметтік болуы мүмкін. Өңірлік мемлекеттік органдар қызметінің 

тиімділігін бағалаудың жаңа әдістемелік тәсілдерін енгізу халықтың өмір 

сүруінің жоғары деңгейі мен сапасына қол жеткізудің маңызды шарты болып 

табылады. Өңірлік мемлекеттік органдарда тиімділікті бағалаудың заманауи 

әдістемелік тәсілдерін іс жүзінде қолдану ұзақ мерзімге жоспарлауды және 

азаматтардың талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік қызметтерді көрсетуді 

қамтамасыз етеді. Бұл бюджет қаражатын әлеуметтік жағынан  қажетті және 

экономикалық негізделген мақсаттарға жұмсауға ықпал етеді, сонымен бірге 

басқарушылық шешімдердің негізділігін арттырады, лауазымды тұлғалардың 

жауапкершілігін қалыптастырады, бұл сайып келгенде өмірдің әртүрлі 

салаларында жоғары өмір сүру деңгейіне қол жеткізуге әкеледі. Мемлекеттік 

құрылымдар қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік басқару 

реформаларының ерекшелігі осы реформалардың тиімділігінің объективті 

сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтаудың күрделілігі болып табылады. 

Осыған байланысты мемлекеттік басқару органдары қызметінің тиімділігін 

бағалаудың үш негізгі бағытын атап өтуге болады. Бірінші бағыт – эффектінің 

шығындарға қатынасын сандық бағалауда көрсетілген қызметтің экономикалық 

тиімділігі. Екіншіден, өнәтижелілің бағаланады, яғни басқарушылық 

міндеттерді жүзеге асыруға күш салуға сәйкес күтілетін нәтижеге жету 

дәрежесі. Үшінші бағытты халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасының 

динамикасын көрсететін «мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік 

тиімділігі» деп атауға болады. Қазіргі ғылыми концепцияларда «өмір сапасы» 

деп жеке тұлғаның өмір сүруі мен дамуының әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

мәдени, идеологиялық, экологиялық факторлары мен жағдайларының, адамның 

қоғамдағы орнының күрделі сипаттамасы ретінде түсініледі. Ол адамның тек 

негізгі мұқтаждығын қанағаттандыру емес, оны еңбек етуде шынайылау, 

рухани өмірін жетілдіру мүмкіндігі көп компоненттерге толы: өмір нарығының 

жағдайы, медициналық қызмет көрсету, әлеуметтік қолдау, экологиялық аспект 

сапалығы.1.[620б-5],Әртүрлі елдердің ғалымдары жүргізген зерттеулер өмір 

сүру сапасын бағалаудың бірнеше тәсілдерінің пайда болуына әкелді - өте кең, 

оның ішінде қоғамды ізгілендіру, экология, өмірлік құндылықтар жүйесі 

туралы адам идеяларының барлық компоненттері, демографиялық жағдай, өзін-

өзі жүзеге асыру және жұмысқа қанағаттану мүмкіндігі, бейбіт өмір сүру, 

қоғамның моральдық денсаулығы, қылмыс жағдайы және өмір қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, білім алу және сапалы медициналық көмек алу мүмкіндігі  ең 

алдымен халықтың материалдық әл-ауқатының деңгейіне көңіл бөлу. 

Жүргізілген ерттеулер «халықтың өмір сүру сапасы» категориясын бұқаралық 

санада қалыптасқан өмір сүру жағдайлары сипаттамаларының жиынтығын 

жалпылама бағалау ретінде анықтауға негіз береді. Қоғамның өмір сүруі мен 

дамуы үшін лайықты жағдайлар жасайтын қоғамның барлық құрылымдары мен 
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институттарының тиімді жұмыс істеуі.2.[32б-15];Сонымен, зерттеліп отырған 

мәселенің өзектілігі халықтың өмір сүру сапасына қанағаттануын өлшеу 

арқылы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін барынша дәл анықтауға 

болатындығымен де байланысты, олар: олардың қызметінің нәтижесінде кез-

келген демократиялық мемлекеттің басты мақсатына жету – оның халқының 

өмір сүру деңгейі мен сапасын жоғары деңгейде қамтамасыз ету және жеке 

тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау. Сонымен бірге, қоғам үшін 

лайықты өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар 

қызметінің жалпы әлеуметтік тиімділігінің негізгі көрсеткіші ретінде халықтың 

өмір сүру сапасын зерттеу мәселесі әлі де аз зерттелген және жан-жақты 

зерттеуді қажет етеді. Өмір сапасының негізгі көрсеткіштерін анықтау және 

талдау, өмір сүру сапасының интегралды көрсеткішпен есептеу әдістемесін 

әзірлеу, муниципалитеттердің қызметін оңтайландыру бойынша басқару 

шешімдерін қабылдаудың рейтингтік әдістемесін әзірлеу және 

негіздеу.Халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың практикалық маңызы бар 

және тапсырманы, жалпыламалар мен қорытындыларды зерделеуде жаңа 

көзқарастарды талап етеді. [13б-16] 
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ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Картикенова Д.О., Кулпеисов А.Б., Маханова А.Ж., Рыспағанбет Р.М., 

Сайлаубаев Д.С. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Международная конвенция «О гражданских и политических правах» 1966 

г. предоставляет право каждому «при рассмотрении любого предъявляемого 

ему уголовного обвинения . не быть принуждаемым к даче показаний против 

самого себя или к признанию 1 2 себя виновным» (п. «g» ч. 3 ст. 14) [1]. 

Конституция Республики Казахстан практически дословно воспроизводит 

нормы указанной конвенции: «Никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников. Законом могут 

устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 

свидетельские показания» (ст. 77). [2] 
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Закрепление свидетельского иммунитета в Конституции РК обусловило 

появление соответствующих норм в новом Уголовно-процессуальном кодексе 

РК.. 

Достаточно велико социально-юридическое значение свидетельского 

иммунитета. С одной стороны, он обеспечивает интересы государства -

ограждает уголовное судопроизводство от вынужденных ложных показаний, с 

другой - обеспечивает сохранение семейно-родственных связей. Также 

свидетельский иммунитет может выступать гарантией безопасности 

содействовавших правосудию свидетелей. 

Вопрос предоставления участникам уголовного судопроизводства 

свидетельского иммунитета нередко становился предметом научной дискуссии 

и проблемой правопримения. Переставший соответствовать изменившимся 

условиям, УПК РК 1997 года очень часто подвергался заслуженной критике как 

акт, не способный обеспечить реализацию многих конституционных гарантий в 

сфере уголовного судопроизводства. В этой ситуации законодателю постоянно 

приходилось вносить изменения в действующий уголовно-процессуальный 

кодекс, а правоприменителям использовать нормы Конституции напрямую. [3] 

Принятие УПК привело к существенному изменению процессуального порядка 

производства по уголовному делу, к смене приоритетов в этой области и стало 

большим шагом в сторону реального обеспечения прав лиц, вовлекаемых в 

уголовный процесс. Однако, несмотря на все положительные изменения, не все 

конституционные нормы нашли адекватное отражение в новом уголовно-

процессуальном законодательстве. К сожалению, к таким нормам относится и 

ст. 77 Конституции. 

Данный факт подтверждается прямым применением вышеозначенной 

конституционной нормы и, как следствие, целым рядом проблем, 

складывающихся в правоприменительной практике. 

В современный период развития российского общества, когда защита прав и 

свобод человека признается приоритетным направлением деятельности всех 

органов государственной власти, все большее значение приобретает институт 

свидетеля в уголовном процессе. Статья 1 Конституции РК провозглашает, 

признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина 

обязанностью государства. Государственная защита прав и свобод человека 

гарантируется ст. 10 Основного закона страны. Обеспечение безопасности 

участников уголовно-процессуальных отношений становится определяющим 

вектором реформирования уголовного судопроизводства. Раскрытию 

преступления, применению к виновному соответствующих мер наказания 

способствуют получение и закрепление объективных, правдивых показаний 

свидетелей. Последствия лжесвидетельства очевидны: ставится под угрозу 

вопрос о достижении истины, затягиваются сроки расследования преступлений, 

виновные уходят от ответственности, нередки случаи осуждения невиновных, 

попранными остаются законные интересы и права потерпевших от 

преступления лиц, в конечном итоге дискредитируется закон в глазах граждан, 

подрываются основы правосудия. [4, с. ] 
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Таким образом, есть все основания утверждать, что проблема участия 

свидетеля в досудебных стадиях уголовного судопроизводства является 

актуальной как в практическом, так и в научно-теоретическом плане. 
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ОҚИҒА БОЛҒАН ЖЕРДІ ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДА СЕЗІКТІНІҢ 

ТҰЛҒАСЫНА ҚАТЫСТЫ МӘЛІМЕТТЕР АЛУ 

 

Князов Д.Т. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңы 

қылмыстық істі тергеу барысында жүргізілетін тексеру әрекетін 

қарастырады (ҚІЖК 221-227 баптар) [1].  

Қылмыс ізін, өзге материалдык объектілерді анықтау, сондай- 

ақ іс үшін маңызы бар жағдайларды айқындау мақсатында 

тергеуші, ал ол жоқ болған жағдайда анықтаушы немесе қылмыс 

туралы арыз немесе хабар түскен-анықтау орғанының лауазымы 

жағынан жоғары қызметкері жерді, үй-жайларды, заттарды, 

қүжаттарды, козі тірі адамдарды, мәйіттерді, жануарларды тексереді 

(ҚІЖК 221 бап). 

Заң тексерудің объектілерін көрсетіп отыр: жер, үй-жай, заттар, 

қүжаттар, тірі адамдар, мәйіттер, жануарлар. 

Әртүрлі объектілерді тексерудің өз ерекшелікгері бар екенін 

ескеріп, криминалистикада тергеу тексеруінің әртүрлі түрлерін  

қарастырады. Олардың қатарына:    

- оқиға болған жерді тексеру; 

- табылған жерінде мәйітке қарау жүргізу; 

- заттарды қарау; 

- қүжаттарды қарау; 

- жануарларды қарау; 

- оқиға болтан жер болып табылмайтын жер учаскелерін және үй- 

жайларды тексеру; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=0
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- тексерудің ерекше түрі, куәландыру жатады. 

Өткен қылмыстық оқиға туралы, оның механизмдері, сезіктінің 

тұлғасы туралы және басқа да оның мән-жайлары туралы 

мәліметтерді алудың маңызды қайнар көзі, оқиға болған жерді 

тексеру болып табылады. Бүл дәлелдеме жинауға және зерттеуге 

бағытталған тергеу әрекеттерінің ішіндегі тарихи бір түрі. 

Тергеу тексеруінің проблемаларын Ғанс Гросс өзінің "Руководства для 

судебных следователей как система криминалистики" атты еңбегінде өз 

уақытының ғылыми деңгейінде зерттеген [2, с.9]. 

С.Н. Трегубов "Основы уголовной техники" атты жүмысының 

бірінші тарауын оқиға болған жерді тексеруге арнады [3, с.11]. 

Кеңестік криминалистердің ішінен бірінші болып 1920 

жылдары И.Н. Якимов тергеу тексеруінің проблемаларына көңіл 

бөле бастады. И.Н. Якимов жер учаскелері мен үй-жайларга, 

қылмыстың құралдарына, қылмыстың іздеріне, олі денеге, 

киімдерге қарау жүргізу бойынша және тірі адамдарды куәландыру 

бойынша әдістемелік нұсқаулар әзірледі. 1947 жылы И.Н. Якимов 

тергеу тексеруінің поблемалары туршты докторлық дипломсьін 

қоргады. Онда ол, кісі өлтіру, зорлау, үрлық, техникалық 

қауіпсіздікті сақтау ережелерін бүзу сияқты қылмыстардың біқатар  

категориялары бойынша тексеру жүгізудің ерекшеліктеріне коңіл 

аударды [4, с.301-303]. 

1960 жылы КСРО прокуратурасының бүкіл одақтық криминалистік 

ғылыми зерттеу институты кызметкерлерінің "Осмотр места происшествия" 

атты еңбегі жинағында алғаш рет тексерудің психологиялық негіздері терең 

зерттеліп корсетілді [5, с. 17-18]. 

Оқиға болған жерді тексеруге Қа-зақстандық ғалымдар Карнозова Л., 

Максудов Р., Флямер А және тағы да басқа галымдардың еңбектері 

арналды. Оқиға болған жерді тексеру - қылмыс ізін, өзге материалдық 

объектілерді анықтау, оқиға болған жерден заттық дәлелдемелер 

немесе іздерді табу, зерттеу, алу және бекіту, қылмыстың сипатын, 

мотивін және қылмыскердің жеке тұлғасын анықтау, сондай-ақ іс 

үшін маңызы бар басқа да жағдайларды айқындау мақсатында 

жүргізілетін тергеу әрекеті болып табылады. Қылмыстық әрекеттен 

қалған оқиға болған жердің материалды ортасын зерттей отырып, 

ондағы ақпараттарга анализ жасай отырып, қылмыстық іс 

жүргізудің субъектілері қылмыстық сот өндірісінің алдына қойған 

міндеттерін табысты шешулері мүмкін. 

Оқига болған жерді тексеру дәлелдеу процесінде маңызды рөл 

атқарады. Оны көбіне көптеген жүмбақ сырларды ашудың кілті деп 

атайды. Ол қылмыстың оқигасын, тұлғаның кінәсін анықтауға, 

сонымен қатар тек дәлелдеудің пәніне кіретін мән-жайлар емес, 

алдағы уақытта тергеудің және қылмысты ашудың әрекеттерін 
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дұрыс жүргізуге септігін тигізетін мән-жайларды анықтауға 

көмектеседі [6, с.44]. 

Оқиға болған жерді тексерудің жалпы міндеті оқиғаның 

механизмін анықтау, ягни ол жерде не болды деген сүраққа жауап 

беру болатын болса, бүл жалпы міндеттер бірқатар жеке 

міндеттерге жіктеледі: оқиға болған жерді зерттеу және бекіту;  

қылмыскердің коршаған ортаға ; әсер ету сипатын анықтау; 

қылмыстың және қылмыскердің іздерін табу, бекіту және алу, 

сезіктіні және қылмыстың мотивін анықтау; қылмысты жасауға 

әсер еткен себептер мен жағдайларды анықтау және т.б. Міне біз 

атаған әр міндеттің ігдінде сезіктінің (қылмыскердің) жеке 

тұлғасына қатысты мәліметтерді алудың қажеттігі орын алып отыр, 

сондықтан бүл мәселе біздің зерттеуіміздің өзегі болып табылады. 

Ал осы оқиға болған жерде сезіктінің тұлғасына қатысты 

мәліметтерді қайдан аламыз деген сүрақ орынды туындайды, ол 

үшін мәліметтердің шогырлану қайнар көзін анықтап алу қажет. 

Сондықтан, криминалистік аспекті түргысынан алғанда 

материалдық және идеалдық іздер түріндегі "қылмыстың іздері" 

және "кескін іздер" сезікті тұлғасының қасиеттері туралы 

мәліметтердің қайнар көздері болып табылады. Олардың бәрі 

қылмыстың криминалистік сипаттамасының барлық құрылымдық 

элементтерінде шоғырланады. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Дін бүгінде Қазақстан Республикасының рухани өмірін анықтайтын 

маңызды фактор болып табылады. Көпұлтты және көпконфессиялы 

Қазақстандағы діни қатынастар соңғы онжылдықта болған мемлекеттік және 

саяси құрылымдағы түбегейлі өзгерістердің салдарын көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы-діни сенімдердің бейбіт қатар өмір сүріп жатқан 

өкілдері сан алуан ел. Бұл мұсылмандар да, христиандар да, соның ішінде 

православие, ескі сенушілер, католиктер, әртүрлі мағынадағы протестанттар, 

сондай-ақ басқа діндер мен діни ағымдардың өкілдері. Мұндай діни әртүрлілік 

және әртүрлі конфессиялардың бейбіт қатар өмір сүруі көп жағынан ерекше, 

оны зерттеу және сақтау маңызды мемлекеттік міндет болып табылады, оның 

құрамдас бөлігі діни өшпенділік немесе дұшпандық негізінде жасалған 

қылмыстардың алдын алу және оларды тудыратын себептерге әсер ету арқылы 

қылмыстардың осы санатын болдырмау болып табылады. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандық себептері бойынша қылмыс жасау 

кінәлі адамның қандай да бір дінге, оның өкілдеріне белгілі бір дұшпандықтың 

бар екенін көрсетуге деген ұмтылысын білдіреді. Діни өшпенділік немесе 

дұшпандық тек басқа дінге ие адамға ғана емес, сонымен қатар ешқандай дінді 

ұстанбайтын адамға да, атеистке де қарсы қылмыс жасауға себеп болуы мүмкін. 

Бұл діни өшпенділік немесе дұшпандық себептері бойынша жасалған 

қылмыстардың қоғамдық қауіптілігін арттырады. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандықтың себебі көбінесе басқа 

себептермен, қылмыстық мінез-құлықпен бәсекелеседі. Олардың арасында 

идеологиялық немесе діни сипаттағы саяси мотивтер ерекшеленеді. Сондайақ, 

қылмыс саяси себептер бойынша, тұлға ғана емес білдіреді өз өшпенділік 

немесе алауыздық к инаковерующим қанша ұмтылады қайта құру социумның 

біріне сәйкес діни доктриналар. 

Қылмыстың алдын алу қылмыстық мінез-құлықтың мотивациясы мен 

оның психологиялық тетіктерін дәл анықтаған жағдайда сәтті жүзеге асырылуы 

мүмкін. Құқықтық психология мәселелерімен айналысатын психологтардың 

көмегінсіз заңсыз әрекеттердің мотивациялық саласын зерттеу мүмкін емес. [1, 

б. 258] 

Жалпы алғанда, діни өшпенділік немесе дұшпандық негізінде 

қылмыстарды анықтау процестері сыртқы орта жағдайларының әсерімен 

тікелей емес, белгілі бір және салыстырмалы түрде тұрақты жеке 

сипаттамаларды қалыптастыру арқылы жанама әсермен кездесу керек 

екендігімен ерекшеленеді деп айта аламыз. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандық себептері бойынша жасалған 

қылмыстарды тудыратын себептердің бірі-бұрынғы кезеңдерде сындарлы 

шешілмейтін әлеуметтік-саяси қайшылықтар немесе қақтығыстардың болуы. 

Жалпы қылмыстық қылмыстың және діни өшпенділік немесе дұшпандық 

негізінде жасалған қылмыстардың себептері бір қоғамда болғанына қарамастан 

әртүрлі. Қылмыстың себептері тұтастай алғанда діни өшпенділік немесе 
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дұшпандық себептері бойынша жасалған қылмыстардың себептері болуы 

мүмкін, бірақ олар соншалықты көп өндірмейді, өйткені олар оны жасауды 

анықтайды және жеккөрушіліктің немесе дұшпандықтың көрінісі, сыртқы 

көрінісі болып табылады. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандық негізінде жасалған қылмыстардың 

негізгі себептерінің бірі қоғамның Конфессияаралық қатынастарды реттей 

алмауы болып табылады. Бұл қоғамның радикалды мүшелерінің саяси билікті 

жаулап алу мақсатында діни көзқарастар мен ілімдерді қолдану әрекеттерін 

анықтайды. Мұның айқын мысалы-Шешенстандағы оқиғалар. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандық себептері бойынша қылмыстарды 

анықтайтын факторлар әртүрлі және олардың алдын-алу проблемаларына 

жалпы әлеуметтік және арнайы криминологиялық деңгейде кешенді көзқарасты 

қажет етеді. 

ҚР Қылмыстық кодексі діни өшпенділік немесе өшпенділік себептеріне 

әр түрлі мән береді. 

Біріншіден, діни өшпенділікті немесе араздықты қоздыруға бағытталған іс-

әрекеттер ҚР ҚК 174-бабында көзделген қылмыс құрамының белгілерінің бірі 

болып табылады. [2] 

Екіншіден, діни өшпенділік немесе араздық уәжі бойынша қылмыс жасау 

жазаны ауырлататын мән-жай ретінде қаралады (ҚР ҚК 145-б.). [2] 

Үшіншіден, діни өшпенділік немесе дұшпандық экстремистік әрекеттің 

себептерінің бірі ретінде қарастырылады. 

Діни өшпенділік немесе дұшпандық мотивіне әртүрлі мағына беру осы 

мотивтің біртұтас мәні негізінде жасалады. Алайда, әдебиетте діни өшпенділік 

немесе дұшпандық мотивтерінің мазмұны мен мәні әртүрлі түсіндіріледі. 

Қаралып отырған уәжге бірыңғай көзқарастың болмауы қылмыстық заңды 

қолданудың тиімділігіне әсер етеді. 

Айтылған ережелер зерттеу тақырыбының өзектілігін, оның құқықтық 

және криминологиялық аспектілерін растайды. 
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Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бірлесіп жасалған қылмыстардың 

қоғамдық қауіптілігінің артуы айқын. Қазақстан Республикасындағы топтық 

және ұйымдасқан қылмыс экономикалық, саяси, құқықтық, адамгершілік 

сипаттағы жағымсыз әлеуметтік жағдайлардың өнімі ретінде ғана емес, 

сонымен бірге қоғамдық дамудың бағыты мен қарқынына әсер ететін ең күшті 

факторлардың бірі ретінде әрекет ете алады, ол мемлекеттің ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп төндірді. 

2021 жылы Қазақстан Республикасында топпен жасалған 4 262 қылмыс, 

2020 жылы - 4 930, 2019 жылы – 1 973 қылмыс тіркелді, бұл жасалған 

қылмыстардың жалпы санының үштен бірін құрайды [1]. Бұл ретте қатысу 

адамдардың қылмыс жасауға қатысуының топтық нысандарымен ғана 

шектелмейтіндігін ескеру қажет.  

Қылмыстық-құқықтық институтты құқықтық реттеу бүгінгі таңда 

жетілдіруді қажет етеді. Белгілі бір дәрежеде қылмыстың, оның ішінде оның 

көрінуінің топтық формаларының алдын алуға қылмыстық заңнаманы 

реформалау ықпал етуі керек еді. Сонымен қатар, қылмыстық қызметтің осы 

түрлерімен күрестің тиімділігін арттыруға бағытталған қылмыстық-құқықтық 

шаралар кешені жетілмеген болып қалды. Қазіргі уақытта қылмысқа қатысу, 

қылмыс жасаудың топтық нысандары, қылмысқа қатысқаны үшін 

жауапкершілік туралы нормалар доктриналық жоспарда көптеген проблемалық 

жағдайларды жинақтайды, ал Қылмыстық кодекстің тиісті баптары "тұрақты 

адамдар тобы", "ұйымдасқан ұйымдасқан топ" және т.б. сияқты бағалау 

ұғымдарымен толықтырылған [2]. 

2014 жылғы ҚК РR, бірақ 1997 жылғы ҚР ҚК-мен салыстырғанда қатысу 

институтын айтарлықтай нақтылап, толықтырды. алайда, бүгінгі күні де 

қылмыстарға қатыстылықтың кейбір проблемалары әлі де жеткілікті айқын 

емес, қарама-қайшы болып қалуда және құқық қолдану практикасы үшін 

қиындықтар туғызуда. 

Қазіргі жағдайда құқық қорғау органдарының практикалық 

қызметкерлері тек қылмыс жасаумен ғана емес, сонымен бірге жүйелі түрде 

(үш реттен көп) қылмыс жасауды түсіну керек қылмыстық қызметпен де бетпе-

бет келеді. Қылмысқа қатыстылықтың және қылмыстық әрекетке 

қатыстылықтың бөліну үрдісі байқалды. Мұның бәрі күрделілік институтын 

зерттеуді, одан әрі дамытуды қажет етеді. Егер топ, алдын ала сөз байласқан 

адамдар тобы сияқты қатысушылықтың түрлері жеткілікті түрде дамып, 

қылмыстық заңда көрініс тапса, онда қатысудың ұйымдастырылған түрлері әлі 

де жаңа және іс жүзінде аз зерттелген. Бұл тиісті тұжырымдамалардың 

теориялық дамуын ғана емес, сонымен қатар тиісті қылмыстық-құқықтық 

нормаларды қолдану тәжірибесін зерттеуді қажет етеді. 

Мақала қылмысқа жиі қатысатындығын немесе құқық бұзушыларға, оның 

ішінде құқық қорғау және бақылау-қадағалау органдарының қызметкерлеріне 

көмектесетінін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл қылмысқа қарсы күресті 

күшейтуді, осы бағыттағы мемлекеттік органдардың шабуылдау қызметін талап 
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етеді. Қазіргі уақытта қабылданған шешімдердің ғылыми тұрғыдан 

негізделгені, әр түрлі топтық және ұйымдасқан қылмыстың нақты жағдайын, 

сипаты мен әлеуметтік қауіптілік дәрежесін ескеру бұрынғыдан да маңызды. 

Қылмыстық заңнаманың кемшіліктері қылмысқа қарсы күрес саласындағы 

саясаттың тиімділігін айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Сондықтан қылмыстық 

заңнаманы жетілдіру, оның ішінде бірлесіп жасалған қылмыстарға қарсы 

күреске бағытталған, бүгінде заң шығарушы билік қызметінің ең өзекті 

бағыттарының бірі болып табылады. Мұндай жетілдіру белгілі бір қылмыстық-

құқықтық норманы қажет ететін нақты жағдайдағы жағдайларды терең және 

жан-жақты ғылыми зерттеуді қамтиды. 

Сонымен бірге, қатысу институты әлі күнге дейін оны теориялық 

түсіндіруде және практикада қолдануда айтарлықтай қиындықтар туғызатын ең 

күрделі қылмыстық-құқықтық институттардың бірі болып қала береді. 

"Әлемдік қылмыстық құқық ғылымында күрделіліктің көптеген теориялары 

жасалды және бүкіл мәселе қылмыс туралы ілімдегі ең шатастыратын даңққа ие 

болды. Мысалы, әйгілі орыс заңгері Н.С. Таганцев күрделілік туралы ілім 

хаотикалық күйде деп жазды. Неміс ғалымы Щютце күрделілікті аугиялық 

қораларға теңеді. Ал профессор Е. Монографияға қатысқан алғашқы орыс 

ғалымы Алауханов бұл мәселені түпкілікті шешу мүмкін емес деген 

қорытындыға келді" [3, 142 жылдан бастап]. 

Осылайша, қылмыстық заңнамада күрделіліктің әртүрлі теорияларының 

ережелері қабылданады, бұл осы қылмыстық-құқықтық институтты 

қалыптастырудың жүйелілігін бұзады, күрделіліктің нысандары мен түрлері 

мәселесінің қолайлы шешімі табылған жоқ, "ұйымдасқан топ", "қылмыстық 

қоғамдастық" ұғымдары жеткілікті дамымаған, бұл қолданудың тиімділігіне 

және осындай бағыттағы нақты қылмыстық-құқықтық нормаларды жетілдіру 

мүмкіндігіне әсер етеді. 
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Қылмыстың жай-күйі және оған қарсы күрес мәселесі әрдайым 

мамандардың ғана емес, сонымен қатар осы саладағы мамандардың да назарын 

аударды. Азаматтар мен мемлекеттер өмір сүруінің маңызды салаларын тікелей 

қозғайтын бұл тақырып барынша өткір және өзекті практикалық 

проблемалардың, оның ішінде ұйымдасқан қылмыс пен есірткі бизнесі 

проблемаларының біріне айналды. Осыған байланысты болжамның маңызы 

барған сайын артып келеді. 

Ақтөбе облысында 2021 жылы есірткі немесе жүйкеге әсер ететін 

заттармен заңсыз айналысу бойынша – 187 құқықбұзушылық тіркелген.  Жыл 

сайын көрсетілген кезеңдерде тіркелген қылмыстардың жалпы құрылымындағы 

топтық қылмыстың үлес салмағы талданған жылдары тұрақсыз болды. 

Мәселен, 2021 жылы есірткі немесе жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз 

айналысу бойынша – 187 құқықбұзушылық тіркелген, есірткі немесе жүйкеге 

әсер ететін заттарды сақтау , дайындау тасымалдау  бойынша 26 

құқықбұзушылық, құрамында есірткі бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді 

заңсыз өсіру – 9, есірткі мен психотроптық және улы заттарды пайдалану 

қағидаларын бұзу -2 тіркелген [1].  

Тіркелген қылмыстардың 77-сі Қазақстан Республикасының 

азаматтарымен  

Бүгінде экономика салаларын шоғырландырып, оларға криминалдық 

бақылау орнатуға, Қазақстан аумағын есірткі, қару-жарақ транзиті және 

Қылмыстық жолмен табылған кірістерді жылыстату үшін пайдалануға 

тырысатын ұйымдасқан қылмыс елеулі алаңдаушылық тудырып отыр. 

Біздің ойымызша, қылмыстың қарастырылып отырған түрінің өсуінің 

алғышарттарының бірі қылмыстың алдын-алуда кемшіліктері бар. Атап 

айтқанда, қылмыс жасауға бейім адамдармен тиісті профилактикалық жұмыс 

жүргізілмейді, бұрын сотталғандарға бақылау мен тиісті қадағалауды жүзеге 

асыру формальды түрде жүргізіледі. 

Сондай-ақ, аталған санаттағы қылмыстық істерді тергеу кезінде 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасының қылмыс жасауға ықпал еткен мән – 

жайларды міндетті түрде анықтау, қылмыстық ниет-қылмыс жасауға себеп 

болатын жағдайларды, сондай-ақ қылмыстық нәтиженің басталуына қолайлы 

жағдайларды белгілеу бөлігіндегі талаптарын қылмыстық қудалау органдары іс 

жүзінде орындамайды және тиісті назар аудармай қалады. 

Қазіргі заманғы тәжірибе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті жүзеге 

асырудағы негізгі кемшіліктер: қылмыстық қудалау органдарының тиісінше 

ұйымдастырылмаған жедел және тергеу қызметі; өңірдегі жедел жағдайды 

жеткіліксіз иелену; жолға қойылған өзара іс-қимылдың болмауы; қылмыстық 

ортаның көшбасшылары мен беделін олардың криминалдық өткенінің негізінде 

ғана есепке қою болып табылады; ведомстволық бақылаудың және тиісті 

прокурорлық қадағалаудың болмауына байланысты қылмыстардың осы санаты 

бойынша қылмыстық істерді тергеу сатысында да, сотта да әуре-сарсаңға салу; 

жергілікті жерлердегі криминогендік жағдайға іс жүзінде әсер ететін адамдарға 

жедел мәліметтер іс жүзінде жоқ. Біздің ойымызша, жедел позициялар бүгінгі 
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күні тиісті деңгейде емес, өйткені жедел-іздестіру қызметі алдын-алу 

сипатында емес. Бұл ретте тергеу Сотынан жасырынған адамдарды іздестіруді 

жүзеге асыру кезінде елеулі бұзушылықтарға жол беріледі. 

Қылмыскерлер іздестіруге уақтылы жарияланбайды. Жедел-іздестіру іс-

шаралары (ЖІШ) формальды түрде жүргізіледі, соның салдарынан ұйымдасқан 

қылмыстық топтардың басшылары мен мүшелері ұзақ уақыт іздеуде болады. 

Ұйымдасқан қылмыстық топтарға (ОРГ) қатысты қылмыстық істерді зерделеу 

ұйымдасқан қылмыстық топтардың қылмыстық әрекеті негізінен алдын ала 

тергеу жүргізу барысында анықталатынын куәландырады. Демек, Қылмыстық 

құрылымдарды бейтараптандыру және бөлу тек осындай қылмыстар 

жасалғаннан немесе көптеген қылмыстардан кейін болады. 

Іс жүзінде, әдетте, ҰҚТ басшылары мен белсенді мүшелері жалпы 

қылмыстық бағыттағы болмашы қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады. 

ҰҚТ мен қылмыстық қоғамдастықтардың (қылмыстық ұйымдардың) 

тұрақтылығы олардың терең заңдылығымен және рөлдердің бөлінуімен 

байланысты, бұл сонымен бірге ҰҚТ басшыларының да, қылмыстық 

әрекеттерінің де анықталуына әсер етеді. Құқық қорғау органдарының олардың 

қылмыстық ниеттері туралы жеткілікті хабардар болмауы. рөлдердің бөлінуі, 

бұл көтерме саудадағы көшбасшылардың да, қылмыстық әрекеттердің де 

анықталуына әсер етеді. Құқық қорғау органдарының олардың қылмыстық 

ниеттері туралы жеткілікті хабардар болмауы. 

Тәжірибе және жедел зерттеу талдауы көрсеткендей (кейіннен қозғалған 

қылмыстық істер), ЖІШ өткізудің нәтижелілігі бірінші кезекте әсер етеді 

жедел-іздестіру бөлімшелері мен тергеулердің бытыраңқылығы. 

Қылмыстық істерге, статистикалық деректерге жүргізілген талдау, жеке 

таңдамалы зерттеулердің нәтижелері негізгі себептері мен шарттары туралы 

қорытынды жасау қылмыс ҰҚТ: шығындар-отбасы, тәрбие, оқу және еңбек 

ұжымдарында, тұрғылықты жері бойынша; теріс қоршаған ортаның әсері, 

әсіресе босатылған бас бостандығынан айыру орындарын, сондай-ақ қылмыс 

жасаған адамдарды, алайда қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған; 

жұмыссыздық, материалдық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі халықтың 

құқықтық сауатсыздығы; таралуы жастар арасында маскүнемдік пен 

нашақорлық, олардың жұмыспен қамтылмауы (жұмыс, ұйымдастырылған бос 

уақыт); жеткіліксіз профилактикалық құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің жұмысы және- жергілікті билік органдары тарапынан 

құқықтық пассивтілік және тиісті үйлестірудің болмауы; құқық қорғау 

органдарының , ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі [2, с. 39] 

Ұйымдасқан қылмыстың даму тенденциясын болжай отырып, есірткі 

бизнесін, контрабанданы, банктік алаяқтық операцияларды, ақша мен 

материалды, аса ірі көлемдегі құндылықтарды ұрлауды және т.б. қамтамасыз 

ететін трансұлттық және аймақаралық ұйымдасқан құрылымдарды 

қалыптастырудың жалғасуын атап өткен жөн. Бұл ретте қылмыстық 

қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) билік пен басқару, құқық қорғау және 
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бақылаушы органдар құрылымдарындағы сыбайлас жемқор лауазымды 

адамдармен терең астыртын байланысы кеңейеді. [3, с. 14] 

Қазақстандық ұйымдасқан қылмыс көбінесе заңсыз тауарлар мен 

қызметтерді (мысалы, есірткі, алкоголь , секс-бизнес және т. б.) жеткізуге, бұл 

ретте өз қолынан жоғары табысты тауарларды, энергия ресурстарын, шикізатты 

және т. б. контрабандалық әкелуді және әкетуді жібермеуге бағдарланатын 

болады. 

Бүгінгі таңда қылмыстық әлемнің көшбасшылары тез өтелетін, бірақ 

қауіпті балық аулауға - халықаралық, трансұлттық және аймақаралық сипатқа 

ие есірткі бизнесіне ерекше қызығушылық танытуда. Есірткі бизнесінің 

бағыттарының бірі Ауғанстан мен Пәкістанда есірткі құралдарын дайындау 

және өңдеу, оларды кейіннен басқа елдерге тасымалдау және тарату болып 

табылады. Тағы бір бағыт Шу алқабының плантацияларында және елдің 

Өзбекстанмен және Қырғызстанмен шекаралас облыстарында шикі апиын мен 

сораны өсіру, сондай-ақ Қазақстанда да, таяу шет елдерде де есірткіні өңдеу, 

дайындау, тасымалдау және одан әрі тарату болып табылады. 
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ЕСІРТКІ ЗАТТАРЫН НЕМЕСЕ ЖҮЙКЕГЕ ӘСЕРІН ТИГІЗЕТІН 

ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУҒА КӨНДІРУДІ ЖАСАҒАН АДАМДАРДЫҢ 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Арманулы А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қылмыскердің жеке тұлғасының сипаты криминологиядағы алдыңғы 

қатардағы, сонымен бірге өте күрделі мәселелердің бірі болып саналады. 

Қылмыскердің, заңға бас имейтін барша азаматтардың, жеке басын оқып - 

танудағы психологиялық және социалогиялық талдау төмендегідей шешім 

шығаруымызға мүмкіндік береді: қылмыскер дегеніміз асқынған алағызумен 

және тіпті өзіне өзі сенбейтін кері тартпа күдікшілдік және іс-әрекеттерімен 

қоғамдық орта мен адамдық қасиеттерден алшақтаған жеке тұлға. 

Криминологияда тұлғаны ең әуелі қылмысқа байланысты заңдар 

тұрғысынан және қылмыстың шығу себебі, сондай - ақ оның алдын алу 

мәселелеріне байланысты талдау қажет [1, с.24]. 
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Кейбір қылмыстардың алдын алу мына жағдайларда мүмкін: егер де 

барлық ынта қылмыскердің жеке тұлғасына бағытталса, адамның жеке басы 

осы қылмыстардың жасалу себептеріне ақпал етіп, барлық қылмыстық 

қылықтар механизмінің негізгі маңызды звеносы болып шығады. Осы 

қылықтарды пайда қылатын ерекшеліктер алдын алу шараларының тікелей 

объектісі болуы керек [2, с. 9]. 

Есірткіге қатысты қылмыстар жасайтындардың, соның ішінде, есірткі 

заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды пайдалануға көндіруге 

байланысты қылмыстарды жасаған адамдардың криминологиялық 

сипаттамасын анықтау осы қылмыстарға қарсы күрестің белсенділігін 

арттырады. Біз жүргізген зерттеу осы есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін 

тигізетін заттарды пайдалануға көндіруді жасаған адамның жеке басының 

ерекшеліктерін танып - білуге арналған. Бұл қылмысты зерттеу объектісі 

ретінде таңдап алғанымыз жайдан-жай ғана емес, есірткі заттарын немесе 

жүйкеге әсерін тигізетін заттарды пайдалануға көндіру елімізде 

нашақорлықтың таралуына тікелей ықпалын тигізеді. 

Есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды пайдалануға 

көндіруге байланысты жасаған қылмыстары үшін сотталған адамдаррды 

сипаттай отырып, біз көпшілікке айқын құрылымдарды бетке ұстаймыз. Олар 

үш тұрғыдан бағалайтын сипаттамалар: әлеуметтік - демографиялық, 

әлеуметтік - психологиялық және әлеуметтік - құқықтық. 

Біздің зерттеуіміз есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін 

заттарды пайдалануға көндіруге байланысты қылмыс жасағандардың жеке 

тұлғаларын танып - білуге бағытталып отыр. Осы қылмысты жасағандарға және 

сотталғандарға сипаттама беру барысында жеке тұлғаға жалпылама сипаттама 

берілуде ұстанатын құралымға сүйендік. 

Біздің зерттеуімізде, кестеде көрсетілгендей, қарастырылып отырған 

қылмысты (4%) онша көп жасамаған. Басқаша айтқанда, есірткі заттарын 

немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды пайдалануға көндіруді көбінесе 40 

жасқа дейінгі адамдар жасаған (96%), олардың ішінде ең көбі жастары 18-25-ке 

дейінгілер (36%), екінші орында 31-40-қа дейінгі жастағылар (28%), үшінші 

орында 25-30 жастағылар (20%), ең соңында 16-18 жастағылар (12%). Зерттеу 

жұмыстарының нәтижесі негізінде, есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін 

тигізетін заттарды пайдалануға көндіру 16-40 жастағылар арасындағы мәселеге 

айналып отыр деп тұжырымдауға болады. 

Кез - келген адамның, сонымен қатар қылмыскердің де әлеуметтік 

бейнесі елеулі деңгейде оның жанұялық жағдайымен анықталады. Жанұя 

мәселесі қазіргі таңда ең көкекесті әлеуметтік мәселе. Адамның қоғамға деген 

дұрыс қөзқарасы ең алдымен жанұяда қалыптасады. Жүргізген зерттеу 

жұмыстарымыздың нәтижесінің негізінде, есірткі заттарын немесе жүйкеге 

әсерін тигізетін заттарды пайдалануға көндіргені үшін сотталғандардың 

жанұялық жағдайын былайша сипаттауға болады: үйленгендер - 16,67%, 

бойдақтар - 72,22%, ажырасқандар мен жесірлер әрқайсысы 11,11%-тен 

құрайды. Сотталғандардың жанұялық жағдайын талдау барысында, 30 жасқа 
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дейінгілердің 87,5%-і қылмыс жасаған мезетте тіркелген некеде немесе басқа 

біреумен бірге тұрмағаы анықталды. 

Сотталғандардың жанұялық жағдайын талқылау барысында және 

байқағанымыз, қылмыс жасаған уақытында 48,6% заңды некеде ешкіммен 

тұрмаған немесе заңсыз әшейін бірге тұрған. Мұндай жағдайлар есірткі 

заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды пайдалануға көндірген 

адамдардың көбісінің табиғатында өзімшіл екендігін көрсетіп отыр. Бұл 

сипаттама, әсіресе, есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды 

пайдалануға көндіретін нашақорларға тән. 

Біздің ойымызша, ерекше көңіл аударатын мәселе бас бостандығынан 

айырылған адамдардың қандай отбасында тәрбиеленіп өскендігі. 

сұралғандардың 55,6%-і әке - шешесі бар толық жанұяда тәрбиеленген. 

Алаңдатарлық жағдай - сотталғандардыңжартысына жуығы (44,4%) толық есем 

жанұяда өсіп тәрбиеленген, соның ішінде 65,6% әкесіз жанұяда. Әрине, бұның 

өзі жеке тұлға болып қалыптасу кезеңінде кері әсерін тигізеді. Мәселен, 

жанұяда жалғыз болып баланы тәрбиелеу өте қиындыққа түседі. 

Профессор Е.І.Қайыржанов былай дейді: "Отбасы тәрбиесі адам 

тәрбиелеу процесінің бірден - бір негізгі ұясы. Әуелі отбасында ата-ананың 

аузынан баланың қоғамдық тәртіпті бұзғандығының салдарын білу қажет. 

Осыдан барып болашақ азаматтың елімізде құқықтық тәрбиеге қатысты, 

құқықтық сана-сезімге көзқарасы қалыптасады. Отбасы бала тәрбиелеудің ең 

басты ошағы бола тұрса да, барлық ата-ана қазіргі жағдайда өскелең тәрбие 

жұмысын жүргізе алмауы мүмкін. Сондықтан да баланы дұрыс тәрбиелеу 

жұмысында отбасына бірінші көмекші болып мектеп және қоғамдық ұйымдар 

есептеледі. Азаматтар, әсіресе жастар арасында әлі де кездесіп отырған 

қылмыстық - қынжылтарлық көрініс. Егер көпшілік қоғамдасса, оның алдын 

алуға болады"[3, с.14]. 

Қазіргі уақытта есірткі заттарды тұтынудың қаншалықты зияндылығы 

және нашақорлықтың қоғамдық және әлеуметтік қауіптілігі туралы көгілдір 

экранда, газет беттерінде ашық әңгіме болып жатқандықтан, нашақорларға 

есірткі заттарды тұтынуға жаңа адамдарды көндіру қиындыққа соқтырады. 

Мұндай әрекеттерге оңай көнетіндер, темекі шегетін, насыбай ататын, арақ 

ішетін жасөспірімдер болып келеді. 

Әлеуметтік психология, есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін 

заттарды тұтыну салдарынан болатын адамның әлеуметтік өркениетті құлдилау 

зардаптарын сипаттайды. Оның әлеуметтік құбылыс ретіндегі негізгі 

қауіптілігін осы жерден көруге болады. 

Есірткіні тұтынғандағы криминалдық зардаптар, басқа да психологиялық, 

әлеуметтік - психологиялық зардаптарын сипаттайды. Оның әлеуметтік 

құбылыс ретінде негізгі қауіптілігн осы жерден көруге болады. 

Есірткіні тұтынғандығы криминалдық зардаптар, басқа да психо - физикалық, 

әлеуметтік - психологиялық зардаптармен тығыз байланысты. 

Жасөспірімдердің есірткіні тұтынуы олардың қоғамға деген қарсы 

қылықтарымен тығыз байланыста. Есірткінің қауіптілігін осы арадағы 
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қатынастардан көруге болады. Бұл жасөспірімдердің өзін -өзі бақылау қабілетін 

шұғыл әлсіретеді. Сөзіміздің дәлеліне елімізде есірткіге мас болу буымен 

жасөспірімдер жасаған қылмыстың өсуін айтуға болады. 

Сонымен есірткі заттарын немесе жүйкеге әсерін тигізетін заттарды 

пайдалануға көндіруді жасаған адамдардың криминологиялық сипаттамасына 

байланысты жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сүйеніп, мынадай ұйғарым 

жасауға болады: бүгінгі күні бұл қылмыстың жасы кәмелетке, балиғатқа 

толмағандарға және әйелдерге қатысты жасалуы тұрақты тенденция болып 

келеді. Сонымен қатар, осы қылмысты жасайтын қылмыскер тұлғаларының 

ішінде әйелдердің, жасы кәмелетке, балиғатқа толмағандардың саны өткен 

жылдармен салыстырғанда көбейіп отыр.          

Сондай-ақ жүргізілген зеттеруден байқағанымыз, аталған қылмысты 

жасағандардың қатарына ауыл тұрғындары да кездеседі. 
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Договор возмездного оказания услуг считается одним из самых 

оживленно развивающихся института гражданского права. Правовые 

общепризнанных нормы предоставленного института ориентированы на 

регулировка очень широкого круга обязательственных отношений. Это 

предложения, оказываемые образовательными организациями и медицинскими 

учреждениями, парикмахерскими и ресторанами, отелями и туристскими 

фирмами и т. Экономисты подчеркивают, собственно что услуга оказания на 

нынешний день значимо обгоняет производственную сферу по темпам подъема 

и по обилию возникающих свежих предложений. В следствие этого 

возвышенный внимание правоведов к задачам правового регулировки 

обещаний, образующихся из контракта возмездного оказания услуг, абсолютно 
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обусловлен. Представленная статья  посвящена к анализу научных изучений в 

области правового регулировки возмездного предложения предложений, Задача 

заметки: изучить уровень изученности задач правового регулировки 

возмездного предложения предложений. [1, с. 56] 

Аналитический обзор ориентирован на оценку ведущих научных итогов 

проделанных изучений, а еще на выявление задач, требующих последующих 

изучений и на разработку назначений научным студенческим кружкам, 

магистрантам, аспирантам, докторантам по проведению научной работы в 

рассматриваемой сфере. 

Основная часть 

В юридической литературе легализация недвижимости в Республике 

Казахстан обсуждается уже давно, но, несмотря на значительное количество 

публикаций, эта тема в настоящее время не теряет актуальности. Как известно, 

свобода договора является одним из основных принципов гражданского права, 

стороны могут заключать договоры, предусмотренные и не предусмотренные 

законом или другими правовыми нормами, если они не противоречат закону, а 

также могут заключать смешанные договоры, то есть соглашения с элементами 

разных договоров. [2, с. 81] 

Независимо от того, является ли агент по недвижимости независимым от 

продавца и покупателя недвижимости, его обязанность - найти компромисс 

между сторонами или достичь наиболее эффективного результата, 

представляющего интересы одной из сторон, особенно для него,  сделка 

(лучшая недвижимость по самой низкой цене для клиента, покупателя, 

арендатора или арендатора и наоборот, продажа, аренда или аренда 

недвижимости по самой высокой цене, которая служит продавцом или 

представителем арендатора). Анализируя суть изучаемых отношений, мы 

можем сделать вывод, что граждане, обращаясь к агенту по недвижимости, 

ищут специалиста, который не только снизит транзакционные издержки, но и 

поможет им заключить договор на оптимальных для себя условиях. В том 

случае, когда брокер является независимым посредником, последнее 

невозможно. Это связано прежде всего с тем, что в интересах брокера 

возможно как можно скорее выбрать подходящий вариант и получить 

вознаграждение 

Кроме того, агент по недвижимости может получить вознаграждение от 

обеих сторон сделки с недвижимостью в октябре, если у обеих сторон есть 

клиенты по контракту с агентом по недвижимости. Поэтому конфликт 

интересов потребителей и брокеров в этом случае может ожидать двойной 

оплаты, поскольку последним выгоднее внести свой вклад в заключение 

договора дарения между своими клиентами, а также выгоднее не искать 

контрагентов со стороны. Это противоречит интересам потребителей, которые 

могут заключить сделку на более выгодных условиях и игнорировать ее из-за 

благих намерений посредника. Конечно, соглашение о недвижимости не 

ограничивает способность его клиентов вести аналогичные сделки с другими 

агентами по недвижимости [3, с. 46] 
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Таким образом, потребитель имеет право обратиться к любому 

количеству посредников, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант 

недвижимости или контрагентов для продажи принадлежащего ему имущества. 

Однако, поскольку строительство договора о недвижимости происходит 

аналогично договору возмездия, возникает право агента по недвижимости 

взимать плату за предоставленные услуги без получения положительного 

результата. Таким образом, если возникают разногласия по поводу оплаты 

услуг посредника, суд учитывает предмет договора, заключенного между 

сторонами, и делает его преступным в качестве возмездного договора, 

принимая решение об оплате фактически оказанных услуг агенту по 

недвижимости. Отсюда следует, что для актива существует договор на оказание 

услуг, поскольку, в отличие от контракта, он оплачивается непосредственно в 

результате материализованного, в данном случае он сам оплачивается, то есть в 

процессе деятельности поставщика услуг потребляется помощь в оказании 

услуг 

Можно сделать выводы об актуальности и практической значимости 

изучения как общих положений законодательства о контрактах на преступную 

деятельность, так и конкретных положений по регулированию отдельных ее 

видов. По результатам аналитического обзора научной статьи, посвященной 

правовому регулированию уголовных дел, были выявлены некоторые 

проблемы. Поэтому, сформулировав определение понятия категории 

"деятельность" в соответствии с категорией "работа", мы считаем их 

определение неприемлемым. При изучении правового регулирования 

возмещения убытков, причиненных потребителям Специальных 

административных услуг, необходимо проанализировать не только формы 

гражданско-правовой ответственности, но и специфику возмещения убытков в 

сфере услуг реагирования. Анализируя вопросы, связанные с понятием и 

структурой правоотношений, возникающих в связи с охранной деятельностью, 

необходимо обсудить признание неравенства в правовом положении частных 

охранных организаций по отношению к ведомственным и негосударственным 

охранным организациям. [4, с.138] 

Мы также считаем, что целью правоотношений, возникающих в связи со 

службой безопасности, является не "Охрана объектов", а "услуги по охране 

объектов" и не имеет ничего общего с признанием соглашения об охране в 

качестве вида договора, поскольку соглашение об охране не направлено на 

изменение качественного состояния материального объекта, оно является 

признаком activity.as предмет договора на оказание платных услуг. В случаях, 

когда соответствующие работы выполняются в рамках охраны объекта 

(например, охранная сигнализация на внутреннем оборудовании), нормы, 

относящиеся к договорному соглашению, должны применяться только к этим 

правоотношениям и регулироваться в прямом соответствии с нормами, 

относящимися к договору об охранной деятельности, компенсационным 

услугам. Мы согласны с тем, что предметом соглашения о неустойке за 
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образовательные услуги является не какая-либо образовательная услуга, а 

только образовательные услуги, предоставляемые на платной основе. 

Мы считаем, что в соответствии с нормами законодательства Республики 

Казахстан по договору о компенсационных услугах у плательщиков исключена 

возможность распространения отношений между плательщиком и конечным 

получателем средств в силу специфики предмета договора услуг по охране 

материнства в части отнесения средств к категории юридических претензий. Он 

не утверждает, что решения и выводы авторов этой статьи не носят 

бесспорного характера, авторы открыты для обсуждения поднятых вопросов. 

Все вышесказанное, соглашение агента по недвижимости требует специального 

юридического оформления в связи с наличием определенного имущества, что 

позволяет сделать выводы о необходимости достижения положительного 

результата, выраженного, например, в форме подписания договора о 

собственности с третьей стороной. 

 

Использованные источники: 

1. Талжанов К. Актуальные вопросы крупных сделок//Де-Юре, Журнал юриста 

и нотариуса.№1 январь 2015 г. 48 с 

2. Нестерчук Ю. Задаток в риэлторской деятельности / Ю. Нестерчук // Юрист. 

- 2016. - Апрель (№ 15). 

3. Накушнова Е.В. Понятие договора оказания риэлторских услуг, его 

юридическая природа, стороны // Информационно-аналитическая газета 

"Налоги". 2017. N 20 (526). 

4. Шабалин В. Г. Сделки с недвижимостью в вопросах и ответах / В. Г. 

Шабалин. - М.: Омега-Л, 2016. - 288 с. 

 

Научный руководитель - старший преподаватель Урбисинова Н.Е. 

 

КІСІ ӨЛТІРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, 

АДАМДАР ТОБЫ АЛДЫН АЛА СӨЗ БАЙЛАСУ АРҚЫЛЫ ЖАСАҒАН 

 

Менгдибаев С.Б., Сарсенханов Н.М., Өтешова М.А., Асанов Д.Б., Назданов 

Б.К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Адамның табиғи және ажырамас өмір сүру құқығы көптеген халықаралық 

құқықтық актілерде бекітілді (адам құқықтарының жалпыға бірдей 

декларациясының 3-бабы, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық 

пактінің 6-бабы, Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы 

Конвенцияның 2-бабы, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының адам құқықтары 

мен негізгі бостандықтары туралы Конвенциясының 2-бабы) [1], сондай-ақ ҚР 

Конституциясының 1-бабы. Алайда, аталған құжаттарда адамды, оның 

құқықтары мен бостандықтарын ең жоғары құндылық деп тану ғана емес, 

сондай-ақ мемлекеттің адам өміріне адам құқығын үшінші тұлғалардың 



420 
 

ықтимал құқыққа қарсы қол сұғушылықтарынан қорғау жөніндегі тиімді, оның 

ішінде заңнамалық шараларды қолдану міндеті де белгіленген. адам мен 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тану, сақтау және қорғау, және олар 

заңдардың мағынасын, мазмұнын және қолданылуын, заң шығарушы биліктің 

қызметін анықтап, әділеттілікпен қамтамасыз етілуі керек [2].  

Әрине, кез-келген кісі өлтірудің өзі қазіргі әлеуметтік қатынастарға 

айтарлықтай зиян келтіреді. Алайда, адамдар тобы, алдын-ала сөз байласқан 

адамдар тобы, ұйымдасқан топ жасаған кісі өлтірулер қоғамдық қауіптің 

жоғарылауына ие, сондықтан заң шығарушыдан тиісті реакцияны талап етеді. 

Қылмыстық-құқықтық қорғау объектісінің айрықша маңыздылығы және оған 

қол сұғушылық үшін қылмыстық-құқықтық қуғын-сүргін шараларының 

ауырлығы құқық қолдану органдарынан заңдылық қағидатын қатаң сақтауды 

талап етеді, өйткені қатенің бағасы кінәлі деп танылған адамдар үшін де, 

жәбірленушілер үшін де өте жоғары.  

Статистикалық байқау материалдары төмендегенін көрсетеді кісі өлтіру 

және оған қастандық жасау деңгейі: 2021 жылы БШО 17 681 тіркелді  

мұндай қылмыс 2019 жылы - 15 563, 2018 жылы - 14 305 [3] сонымен бірге 

қолданыстағы статистикалық бақылаулар адамдар тобы, алдын ала сөз байласу 

бойынша адамдар тобы жасаған кісі өлтірулердің саны туралы мәліметтерді 

толық көлемде жинауды көздемейді. Алайда, Ақтөбе облысының аумағында 

ғана емес, сонымен қатар басқа да облыстардағы соттардың іс-тәжірибесін, 

сондай-ақ ҚР Жоғарғы Сотының жарияланған практикасын зерделеу ҚР ҚК 99-

бабы 2-бөлігінің 7-тармағында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін фаждан 

соттау жағдайларының жеткілікті таралуын көрсетті [2]  

Сонымен қатар, БШО-ның эмпирикалық зерттеуі барысында ҚР ҚК 99-

бабы 2-бөлігінің 7-тармағын сот практикасында құқық қолданудың көптеген 

мәселелері осы уақытқа дейін біржақты шешілген жоқ. Мысалы, бір жағынан 

тану мәселелерінде сот практикасының бірлігі жоқ.  

Адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы 

жасаған, қылмыстың объективті жағын орындауға қатысқан барлық 

адамдардың тек біреуі ғана қылмыс субъектісінің талаптарына сәйкес келген 

ҚР ҚК-нің Ерекше бөлігі.  

Сот практикасына жол берілетін мүмкіндік даулы болып көрінеді адамдар 

тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған 

қылмыстарды тану. Құқық қолдану практикасындағы қателіктердің едәуір саны 

адамдар тобының адам өлтіруге алдын ала сөз байласуының нысанын, 

мазмұнын және оған қол жеткізу сәтін, сондай-ақ адамдар тобының алдын ала 

сөз байласу арқылы адам өлтіру кезінде болуы мүмкін ниеттің түрін 

анықтаумен байланысты. Осы уақытқа дейін 7-баптың 2-тармағы бойынша кісі 

өлтіруді қате саралау жағдайлары бар. ҚР ҚК 99-ы қылмысқа қатысушылардың 

арасында бір ғана орындаушы болған жағдайда, бұл көбінесе ҚР ҚК Ерекше 

бөлігінде көзделген түрлі қылмыстарға қатысты бірлесіп орындауды бірыңғай 

түсінудің болмауына байланысты. Қылмысқа қатысушылардың арасында ҚР 

ҚК-нің бір ғана орындаушысы болған кезде, бірыңғай ниетпен және ортақ 



421 
 

мақсатпен әрекет ететін кінәлілердің әрқайсысы бір ғана жәбірленушіні 

өмірден айыруға қатысқан жағдайларда, ҚР ҚК-нің 99-бабының 2-бөлігінің 7-

тармағы бойынша адам өлтіруді саралау мүмкіндігін жоққа шығаратын 

соттардың ұстанымдары да сенімді емес. [4, б.] 

Ақырында, ұйымдасқан топтың адам өлтіру жағдайлары, оның ішінде 

осындай топтың түсінігі мен белгілерін, көрсетілген қылмыстық әрекеттерді 

саралау ережелерін анықтау бөлігінде (ҚР ҚК 33-бабына сілтеме жасай отырып 

немесе онсыз), сондай-ақ бандитизммен ұштасқан кісі өлтірулермен осындай 

кісі өлтірулердің бәсекелестік жағдайларын шешу кезінде қарама-қайшы 

құқықтық баға алады. [2] 

Сонымен бірге, сот тергеуінің қателіктерінің көптігі практикалық 

қызметкерлердің қылмыстық заңды және (немесе) ҚР Жоғарғы Соты 

Пленумының түсіндірмелерін білмеуімен ғана емес, сондай-ақ заңнаманың 

өзінің жетілмегендігімен және құқық қолданушының оларды біржақты 

қабылдауына кедергі келтіретін мұндай түсіндірулердің толық болмауымен 

немесе кейде жеткілікті ғылыми дәлелденбеген сипатымен де 

шарттастырылатыны жеке атап өтуге тұрарлық.  

Келтірілген мән-жайлар мақаланың тақырыбының өзектілігіне барынша 

куә болады және ҚР ҚК-не өзгерістер (толықтырулар) енгізуге және ҚР 

Жоғарғы Сотының Пленумын түсіндіруге бағытталған ғылыми идеяларды 

әзірлеу қажеттілігін айқындайды, сондай-ақ адамдар тобы, алдын ала сөз 

байласу бойынша адамдар тобы және ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған адам 

өлтіруді саралаудың теориялық негізделген қағидаларына құқық қолдану 

практикасының мұқтаждығын көрсетеді. топ. 
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      Тәуелсіздікке қол жеткізген кезден бастау алған Қазақстанның қазіргі 

заманауи тарихында Қазақстан Республикасының Президенті - Қ.К. Тоқаевтың 

жарияланған жемқорлықпен табанды және ымырасыздық күрес бағыты 

еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі мағынасын 

қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері кез-келген 

мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі.  Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас 

жемқорлық- заманмен бірге өсіп - өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға 

төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге 

дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Сыбайлас жемқорлық әдетте 

күшті әрі зиянды жағынан кез келген елдің экономикалық және әлеуметтік 

дамуына әсерін тигізеді. Қазақстан 2030- даму стратегиясында көрсетілген 

сыбайлас жемқорлықпен күресу іс-шаралары құқықтық мемлекеттің пайда 

болуы мемемлекеттік Қазақстанның  қызметінің  жаңашылдануымен  тығыз  

байланысты [1]. 

        Сыбайлас жемқорлық (латын тілінен аударғанда, бұзу деген мағынаны 

білдіреді) – лауазымды тұлғаның өзінің биліктік өкілеттіліктерін, өзіне 

жүктелген құқықты жеке пайдасы үшін пайдаланып, бекітілген ережеге қарсы 

әрекет етуінен туындайды [2]. Бұл термин көп жағдайда бюрократтық аппарат 

пен саяси элитаға қатысты қолданылады. Басқа дамушы елдер сияқты біздің 

жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ. Қазіргі кезде 

сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына 

байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін 

жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Қазақстанда 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды жүйелі және 

бірізді іске асыру ұлттық тәжірибе ауқымы мен озық халықаралық сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тәжірибелерді тартуды ескерумен өзін-өзі жетілдіру 

режимінде тұрақты тұрған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың бірегей 

үлгісін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-

экономикалық даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, 

инвестициялар тарту процесін тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және 

қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі 

қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 

басымдықтарының бірі- сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады.  Осы 

құбылыстың дүниежүзіндегі елдердің өміріне етене кіргені сондай, әрбір дамып 

келе жатқан мемлекет өзінің халықаралық аренадағы орны мен билік 

басындағылардың беделін көтеруге осы жолды пайдаланып, ұлттық байлықты 

ысырапқа түсіретіні белгілі. Әлемдегі сыбайлас жемқорлықтың деңгейі үнемі 

өсу үрдісінде дамып келеді. Сыбайлас жемқорлықты тек қатаң заң қабылдап, 

ауық-ауық шаралар өткізумен жеңу мүмкін емес. Оны әлемдегі елдердің оң 

бағасын алып отырған Сингапур, Оңтүстік Корея сынды тағы басқа елдердің 

осы құбылыспен күресу тәжірибесі көрсетіп отыр. Ұлт мүддесін шын қорғап, 

әділетті мемлекет болып, осы келеңсіз құбылыстың құрбанына айналмау үшін, 

тек ғылыми тұрғыдан өз мемлекетінің жүретін жолын анықтай отырып, әлемдік 

жетістіктерді талғаммен, өз халқының ерекшелігі мен рухани байлығына 
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ыңғайландыра отырып сараптама негізінде қабылдау қажет. Негізгі бағыт- 

қоғамдық сананы, жасанды саяси бағыттардың ықпалынан қорғай отырып, 

тарихи қалыптасқан ұлттың рухани құндылықтары мен әлемдік өркениеттің 

адами тиімді тәжірибесімен ұштастырған ұстанымның негізінде қалыптастыру 

қажет. Қазіргі заманда орын алып отырған адамзаттың рухани құлдырау 

үдерісінен келешек ұрпақты сақтап қалудың жолын әлемнің екінші ұстазы 

болған, әлемге әйгілі данышпан бабамыз Әбу Насыр әл Фарабидің өсиетінен 

іздегеніміз дұрыс болатын шығар. Осыдан мың жылдай бұрын ұлы бабамыз: 

Адамға ең әуелі тәрбие бермей, білім және ғылым берсең, ол жүрген ортасына 

опат әкеледі- деп айтып кеткен. 

    Қазіргі отандық әдебиеттерде: «Сыбайлас жемқорлық - деп қоғамдық және 

саяси қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың сатқындығын, оларды сатып 

алуды, яғни саяси, экономикалық, әскери және тағы басқа да салалардағы 

қызметкерлердің қолындағы билігінің мүмкіндіктерін және қызмет бабын жеке 

басын байыту мақсатында пайдалануын айтады». 

     А.Н. Ағыбаевтың пікірінше: «Сыбайлас жемқорлық - бұл кез-келген 

лауазымды тұлғаның өзіне және тағы басқаларға заңсыз жолмен пайда әкелу 

мақсатында жасаған қылмысы [3, 30-36 б.]. 

     Осы жылдар ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қалыптасты, 

бірқатар бағдарламалық құжаттар қабылданды. «Қазақстан-2050»: табысты 

мемлекет үшін жаңа саяси бағыт» стратегиясында сыбайлас жемқорлық ұлттық 

қауіпсіздікке тікелей қатер деңгейіне дейін көтерілді. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестегі маңызды қадам азаматтардың заң алдындағы тең 

жауапкершілігі болып саналады. Сыбайлас жемқорлықты азайту үшін 

Президент Қ.К. Тоқаев мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру және бизнеске 

әкімшілік қысымды төмендету міндетін қойды. Президент Қ.К. Тоқаев 

Қазақстан халқына жолдауында: «Бұл мәселе бойынша менің ұстанымым 

белгілі: бизнестің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуына кедергі 

келтіретін кез келген әрекетті мемлекетке қарсы қылмыс деп санаған жөн. 

Осыған байланысты қосымша заңнамалық шаралар қажет. Парламент пен 

Үкімет бұл мәселенің шешімін ұсынуы керек» деген. 

Президент Қ.К. Тоқаев атап өткендей, «Сыбайлас жемқорлық дегеніміз – 

үлкен мөлшерде енетін ауру және одан емделіп шығу ұзаққа созылады. Оған 

қарсы күшті дәрі қолданбаса, жемқорлықтан арылу мүмкін емес. Сондықтан біз 

барлық қажетті шараларды жалғастырамыз». Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес Қазақстандағы реформалардың алдағы кезеңінің маңызды бағыттарының 

бірі. Президент Қ.К. Тоқаев айтқандай, ол жүйелі негізде болуы керек. 

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында жастар мен 

жасөспірімдер, оқушылар мен студенттер арасында ағартушылық, білім беру 

шаралары да ұйымдастырылып жатыр. Осы жерде сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыруды қарастыру керек. сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

субъектілерінің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін 

құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту бойынша өз құзыреті шегінде 



424 
 

жүзеге асыратын қызметі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру – тұлғаның 

адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас 

жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

мақсатында жүзеге асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі [4]. 

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодексі, Еңбек кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» Заңы, Қазақстан Респбуликасы Президентінің Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс 

кодексі негізгі нормативтік құқықтық актілері болып табылады. Сыбайлас 

жемқорлықпен күрес мәселелері кез-келген мемлекет үшін өзекті 

проблемалардың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған 

қарсы экономикалық, құқықтық және басқада шаралар қолданылуда. 

   Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 

танылғанымызға отыз жылдай уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, 

мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 

заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 

жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орынын айқындады. Бүкіл 

әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам 

дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден 

айығуды міндет етіп қойды. Ол жол - сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы. 

«Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, 

турасын айтып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз 

алдына ел болып, еңсесі биік дамыған мемлекеттердің қатарына жетуді көздеп 

отырған шақта, әрбір азамат сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге міндеттіміз. 

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы 

азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек. 
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Собственностью принято считать исторически сложившиеся 

общественные отношения, устанавливающие принадлежность определенному 

субъекту, наделенному такими полномочиями, как распоряжение, владение и 

пользование объектом собственности, полученное, прежде всего, средствами 

производства. Стремление к материальной выгоде, характеризующееся 

желанием обладать и получать, преследовало человечество на протяжении 

многих веков. На сегодняшний день такая тенденция все еще сохранилась, но, к 

сожалению, все чаще она выражается в преступных посягательствах. Помимо 

этого, число уголовных правонарушений неизменно растет. 

Конституция Республики Казахстан гласит, что права человека и его 

свободы является высшей ценностью, что обеспечивает их надежную 

уголовную защиту.  

Уголовные правонарушения против собственности подразумевают собой 

общественно опасные деяния, совершенные с определенным умыслом либо по 

неосторожности. Общественная опасность заключается в нанесении значимого 

урона государству, неправительственным организациям и гражданам. 

Экономической ценностью предмета данного вида уголовных правонарушений 

отражается в способности удовлетворить человеческие потребности в 

зависимости от востребованности  и человеческий труд[3, С. 16]. 

Юридический состав рассматриваемых уголовных правонарушений 

имеет свои особенности. Родовым объектом являются общественные 

отношения собственности, то есть отношения в сфере распределения 

материальных благ для индивидуального, коллективного потребления или 

производственной деятельности. Непосредственный объект - отношения 

определенной формы собственности. Объективная сторона выражена чаще 

всего в форме действий, по конструкции преобладают материальные составы. 

Субъект-физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного законом 

возраста. Уголовная ответственность за данные правонарушения начинается с 

16 лет, но есть ряд деяний, за которые предусматривается ответственность   с 

14 лет: кража (ч. 2, 3, 4 ст. 188); скотокрадство (ч. 2, 3, 4 ст. 188-1); грабеж (ч. 2, 

3, 4 ст. 191); разбой (ст. 192); вымогательство (ч. 2, 3, 4 ст. 194); умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 202); неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2, 3, 4 ст. 200). Субъективная сторона выражена в форме 

вины, то есть прямым либо косвенным умыслом. Исключение - неосторожное 

уничтожение или повреждение чужого имущества [3, С. 17- 19]. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной Прокуратуры РК, в Казахстане на период январь-октябрь 2021 

года зарегистрировано 138 093 преступлений. Таким образом, по данным бюро 

национальной статистики агентства по стратегическому планированию и 

реформам республики на каждые 10 тыс. человек приходилось 87 
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преступлений. Из этого количества 101 тыс.898 преступлений, посягающих на 

собственность, 48 тыс.652 составляют кражи. Сумма материального ущерба в 

целом составила 210 млрд. 516 млн. тенге, из них 49,5%- преступления против 

собственности. В среднем по Казахстану каждый седьмой правонарушитель 

совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, а каждый 

восьмой-в составе преступной группы. 

В связи с массовыми беспорядками, произошедшими в Казахстане в 

первых числах января 2022 года, были осуждены 314 лиц, из которых 156 

человек совершили кражи,7-хищение оружия,3-грабежи. Общий ущерб 

оценивается в размере 136,8 млрд. тенге; урон государственным органам 

нанесен суммой в 54,6 млрд. тенге; объектам бизнеса-94.4 млрд. тенге. Под 

удар объекты недвижимости-351, здания государственных органов-45 и 

коммерческие объекты-306. 

Таким образом, преступления против собственности занимают удельный 

вес преступности, зарегистрированной в нашем государстве. Наиболее опасные 

преступления представляют собой угрозу, как для здоровья человека, так и для 

общественной безопасности. При этом незначительные преступления лидируют 

по частоте их совершения, однако тоже наносят вред интересам общества, 

находящимся под охраной государства. 
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Сферa тaможенного делa - сферa госудaрственного регулировaния по 

применению тaможенного делa при реaлизaции тaможенной политики 

Республики Кaзaхстaн. Тaможенное дело кaк средство достижения целей 

тaможенной политики является инструментом монопольной деятельности 

госудaрствa, связывaясь с элементaми других тaможенных отрaслей нa 

тaможенной территории специaльными методaми и приемaми. Тaможенные 

плaтежи  являются вaжным регулятором учaстия в системе 

внешнеэкономических связей. Согaлсно ст.46 ТК ЕAЭС В отношении товaров 

для личного пользовaния, ввозимых нa тaможенную территорию Союзa, 

подлежaт уплaте тaможенные пошлины, нaлоги, взимaемые по единым стaвкaм, 

либо тaможенные пошлины, нaлоги, взимaемые в виде совокупного 

тaможенного плaтежa [1]. Они определяют место госудaрствa в междунaродном 

рaзделении трудa и обеспечивaют знaчительную чaсть доходов бюджетa 

госудaрствa   и вляются действенным инструментом регулировaния ввозa 

товaров с учетом состояния внутреннего рынкa и плaтежного бaлaнсa 

госудaрствa.  

Уклонение от уплaты тaможенных плaтежей зaключaется в уклонении 

или искaжении от нормировaнного и зaконного порядкa перемещения товaрa 

через устaновленные зaконом периоды движения товaрa между внутренним и 

внешним рынком путем сокрытия обязaнности уплaты, лицa-плaтельщикa или 

снижения суммы тaможенных плaтежей. В целом общественнaя опaсность 

уклонения от уплaты тaможенных плaтежей зaключaется в том, что это 

преступление подрывaет экономическую безопaсность госудaрствa, ослaбляет 

связь нaционaльной экономики с мировым хозяйством, нaрушaет прaвa 

грaждaн, хозяйству. 

Нa сегодняшний день профилaктикa прaвонaрушений и борьбa с 

преступностью, обеспечение общественной безопaсности являются 

конституционными условиями стaбильного существовaния и поступaтельного 

рaзвития обществa, создaния условий, достойных уровня жизни кaзaхстaнских 

грaждaн. Нaчинaя с первых этaпов существовaния человечествa, стaновится 

очевидным, что преступность не может быть пресеченa только с помощью 

нaкaзaния. Известный итaльянский криминолог Ч. Беккaрия отметил 

следующее. "...преступление должно быть предотврaщено, a не нaкaзaно" [2]. 

По мнению великого Aбaя, «профилaктикa преступлений должнa быть прямой 

обязaнностью родителей, среды, госудaрствa с моментa, когдa ребенок не 

покидaет колыбель» [3, с. 57]. Профессор Aбдиров Н.М., один из ученых, 

внесших знaчительный вклaд в изучение вопросов профилaктики 

преступлений, считaет, что «эффективным будет рaннее личное 

предупреждение возможных aнтиобщественных нaрушений, т. е. нaрушений 

морaльных норм, прaвонaрушений, не являющихся преступлениями, и 

прaвонaрушений, не являющихся преступлениями, a тaкже предупреждение 

через них возможных негaтивных последствий от прaвонaрушений» [4, с. 29]. 

Зaдaчa обеспечения эффективной профилaктики с уклонением от уплaты 

тaможенных плaтежей требует осуществления системы взaимосвязaнных мер 
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по выявлению, предупреждению и пресечению тaкого родa преступной 

деятельности. Результaтивность же профилaктических мир дaнного видa 

преступления зaвисит от множествa фaкторов:1) рaзрaботaнных 

зaконодaтельных и ведомственных норм в облaсти противодействия 

преступлениям в тaможенной сфере и ВЭД; 2) прaвильного, точного и 

своевременного применения зaконa; 3) эффективной оргaнизaции 

прaвоохрaнительной деятельности и взaимосвязи с тaможенными оргaнaми. 

В основном, для предупреждения тaможенных преступлений, кaк предлaгaет 

нaукa криминология, необходимо предусмотреть двa видa превентивных мер и 

это: общее социaльное (или общее) и предупреждение специaльных 

преступлений.  В отличие от мер общей профилaктики преступности, 

специaльные профилaктические меры нaпрaвлены нa определенные цели, что 

вырaжaется в решении следующих зaдaч: снижение, устрaнение, уничтожение 

криминогенных фaкторов; оздоровление социaльных микросред, коррекция 

поведения лиц, совершaющих преступления, и тaк дaлее [5, с.453]. 

В зaвисимости от объемa применения меры предупреждения тaможенных 

преступлений можно рaзделить нa: общегосудaрственные, относящиеся к 

широким социaльным группaм; профилaктические меры, относящиеся к 

отдельным объектaм или микротопaм, и чaстные. Общегосудaрственные это, 

нaпример, превентивные меры, предусмотренные зaконaми, нормaтивными 

прaвовыми aктaми, действующими нa всей территории Кaзaхстaнa. 

Профилaктические мероприятия, относящиеся к большим социaльным 

группaм, осуществляются в рaмкaх регионa облaсти. A профилaктические 

меры, проводимые нa отдельных объектaх или микротопaх, устрaняют и 

рaскрывaют обстоятельствa прaвонaрушений, происходящих в определенной 

зоне отдыхa, в конкретной промышленной сфере[5, С. 454]. 

Считaю, что нaиболее эффективным является проведение превентиных мер в 

следующих субъектaх: 

- нa предприятиях, в оргaнизaциях, учреждениях и фирмaх любых форм 

собственности, зaнимaющихся внешнеэкономической деятельностью, 

перевозкой и оформлением товaров по фaктaм внешнеэкономических сделок; 

- в местaх тaможенного оформления и контроля товaров; 

- нa мaршрутaх движения трaнспортных средств, перемещaющих товaр от 

линии госудaрственной грaницы до склaдa временного хрaнения; 

- в местaх склaдировaния товaров с целью их перемещения или реaлизaции. 

 Причинa кроется в субъективной и объективной стороне дaнного видa 

преступления, a именно субъектa и местa совершения прaвонaрушения. Aнaлиз 

деятельности тaможенных оргaнов по противодействию экономическим 

преступлениям в сфере тaможенного делa свидетельствует, что знaчительнaя 

чaсть преступных схем, нaпрaвленных нa уклонение от уплaты тaможенных 

плaтежей, осуществляется оргaнизовaнными преступными группaми, 

рaсполaгaющими возможностями рaзвертывaния фирм и офисов кaк в 

Кaзaхстaне, тaк и зa рубежом для оргaнизaции внешнеэкономических сделок, 
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целью которых является уход от уплaты нaлогов и уплaты тaможенных 

плaтежей. 

Тaкже в борьбе с рaстущим количеством преступлений в сфере тaможенных 

отношений и коррумпировaнностью должностных лиц следует предпринять 

следующие меры уголовно-прaвового хaрaктерa. Во-первых, оргaны 

зaконодaтельной влaсти должны рaзвивaть и совершенствовaть 

зaконодaтельную основу с коррупционными проявлениями, эволюционно 

приближaя ее к междунaродному зaконодaтельству. Стрaтегия принятых 

решений будет более действенной и эффективной при усилении нaдлежaщего 

контроля зa деятельностью должностных лиц тaможенных и 

прaвохорaнительных, поскольку должностные преступления и коррупция могут 

включaть комплексные политические и упрaвленческие результaты. Во-вторых, 

все общество в лице его госудaрственных служaщих и грaждaн должно быть 

воодушевлено нa борьбу с коррупцией, вырaботaть в себе морaльную и 

этическую убежденность в необходимости этого и уверенности в успехе. 

Несмотря нa то, что усиление принудительных мер может облегчить 

постaвленную зaдaчу, оно никогдa не сможет рaзрешить проблему преступного 

поведения должностных лиц. 

Вывод. Нa сегодняшний день профилaктикa преступности является основным 

нaпрaвлением прaвовой политики. Покaзaтелем улучшения условий в 

тaможенной сфере должен стaть aспект снижения случaев уклонения. Для 

достижения этой цели необходимо устрaнять причины влияния уклонения от 

уплaты нaлогов; пресекaть, предотврaщaть преступления, убытки, причиняемые 

ими, проводить пропaгaндистскую рaботу непосредственн с возможными 

субъектaми преступления в предполaгaемых местaх их совершения, повышaть 

уровень прaвовой культруы нaселения. 
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Успaновa К.К. 

Қ.Жұбaнов aтындaғы Aқтөбe өңірлік мeмлeкeттік yнивeрситeті 

 

Сот төрeлігінe қол жeткізy - ұлттық жәнe хaлықaрaлық нормaлaр мeн 

стaндaрттaрдa бeкітілгeн, бұзылғaн құқықтaрды қaлпынa кeлтірy үшін әділ 

жәнe yaқтылы құқықтық қорғay құрaлдaрын aлy мүмкіндігі. Бaлaлaрдың 

құқықтaрын рeттeйтін нeгізгі хaлықaрaлық құжaт болып тaбылaтын БҰҰ-ның 

Бaлa құқықтaры тyрaлы Конвeнцияның 3-бaбынa сәйкeс, мeмлeкeттің 

міндeттeрі рeтіндe бaлaның әл-ayқaты үшін тaлaп eтілeтін қорғayды қaмтaмaсыз 

eтyді жәнe осы мaқсaттaрдa тиісті әкімшілік жәнe зaңнaмaлық шaрaлaр 

қaбылдayды бeлгілeйді [1]. Қaзaқстaндa бaлaлaрғa aрнaлғaн сот төрeлігі 

сaлaсындaғы білімнің, қaрым-қaтынaстың, прaктикaның нaқты көрінісі жоқ 

дeyгe болaды.  Көптeгeн жaғдaйлaрдa сот төрeлігі жүйeлeріндe бaлaлaрдың 

жaсынa жәнe жeтілy дeңгeйінe бeйімдeлгeн процeдyрaлaр жоқ, aл мaмaндaр 

көбінeсe бaлaмeн өзaрa әрeкeттeсy дaғдылaрынa үйрeтілмeйді. Бaлa құқықтaры 

тyрaлы Конвeнциядa бeкітілгeн бaлa құқықтaрын, бaлaлaрды қорғayды жәнe сот 

төрeлігін толық жүзeгe aсырyғa бeрік жәнe орнықты нормaтивтік жәнe 

инститyционaлдық нeгіздeр орнaтылмaй қол жeткізyгe болмaйды.  

ҚР Конститyциясының 13-бaбының 2-3-тaрмaқтaрынa сәйкeс әркімнің өз 

құқықтaры мeн бостaндықтaрының сот aрқылы қорғaлyынa құқығы бaр. 

Әркімнің білікті зaң көмeгін aлyғa құқығы бaр. Зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрдa 

зaң көмeгі тeгін көрсeтілeді [2]. ҚР AПК-нің 8-бaбынa сәйкeс әркім бұзылғaн 

нeмeсe дayлы құқықтaрын, бостaндықтaрын нeмeсe зaңды мүддeлeрін қорғay 

үшін осы Кодeкстe бeлгілeнгeн тәртіппeн сотқa жүгінyгe құқылы. ҚР AПК 46-

бaбы 2-тaрмaғының 1-тaрмaқшaсынa сәйкeс aзaмaттық іс жүргізy әрeкeткe 

қaбілeттілігі 18 жaстaн бaстaлaды, aл 14-тeн 18 жaсқa дeйінгі кәмeлeткe 

толмaғaндaрдың құқықтaры мeн зaңмeн қорғaлaтын мүддeлeрін соттa олaрдың 

aтa-aнaлaры нeмeсe өзгe дe зaңды өкілдeрі қорғaйды [3]. Бұл жaғдaйдa зaңды 

өкілдeр бaлaның мәлімдeмeсінe жәнe іс жүргізy әрeкeттeрінe әсeр eтe aлмaйды 

дeп болжaнaды. Дeгeнмeн, іс жүзіндe зaңды өкілдeр кyәлік бeрy кeзіндe 

кәмeлeткe толмaғaндaрғa өз пікірлeрін зорлaп aйтқызa aлaды жәнe  олaрдың 

мүддeлeрі бaлaның мүддeлeрінe тікeлeй қaйшы кeлeтін жaғдaйлaрдың орын 

aлyын eскeрy қaжeт. 

 Тeк зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрдa, aзaмaттық, отбaсылық, eңбeк, 

коопeрaтивтік, әкімшілік жәнe өзгe дe құқық тyындaйтын істeр бойыншa 14-17 

жaс aрaлығындa кәмeлeткe толмaғaндaрдың өз құқықтaрын жәнe зaңмeн 

қорғaлaтын мүддeлeрін соттa өз бaсымен қорғayғa құқығы бaр.  

«Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы» Кодeкстің 67-бaбынa 

сәйкeс aтa-aнaлaр, қорғaншылaр, қaмқоршылaр бaлaлaрды тәрбиeлey жәнe 

күтіп-бaғy жөніндeгі өз міндeттeрін орындaмaғaн нeмeсe тиісіншe орындaмaғaн 

нeмeсe өз құқықтaрын тeріс пaйдaлaнғaн нeмeсe бaлaлaрдың мінeз-құлқынa 

тeріс әсeр eткeн нeмeсe олaрғa қaтыгeздікпeн қaрaғaн кeздe бaлaлaр кәмeлeткe 

толмaғaндaрдың істeрі жөніндeгі комиссияғa, қорғaншы жәнe қaмқоршы 
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оргaндaрғa, прокyрaтyрaғa өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін қорғay үшін 

жүгінyгe, aл он төрт жaсқa толғaннaн кeйін-сотқa жүгінyгe құқылы [4].  

Соңғы aтaлғaн eкі бaпқa сәйкeс 14-жaстaғы жaсөсіпірм өз құқықтaрын 

қорғay үшін   сотқa жүгінe aлaды, дeгeмeн бұл нормaлaр дeклaрaтивті болып 

тaбылaды, өйткeні зaңдa мұндaй құқықты іскe aсырy жәнe кәмeлeткe 

толмaғaнның сот тaлқылayынa қaтысy тәртібі көздeлмeгeн. Сонымeн қaтaр 

бaлaғa қaтысты құқықбұзyшылық жaсayшы сyбъeтілeрі шeңбeрі қaтaң шeктeлyі  

жәнe тeгін зaңгeрлік көмeк aлy құқығының бeлгілeнбeyі дe  зaң шығaрyшы 

тaрaпынaн жібeрілгeн кeмшілік болып тaбылды.  

Aтaлғaн мәслeлeрeгe бaйлaнысты кeлeсі өзгeрістeр қaжeт дeп сaнaймыз. 

Біріншідeн, «Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы бaлaның құқықтaры тyрaлы» 

Қaзaқстaн Рeспyбликaсының зaңының [5] 3-тaрayынa 10-1 бaпты кeлсідeй 

мaзмұндa қосy қaжeт: 

«10-1. Бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрiн қорғay құқығы 

1. Бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін қорғayғa құқығы бaр. 

2. Бaлaның aтa-aнaлaры, зaңды өкілі, лayaзымды   жәнe өзгe дe тұлғaлaры 

тaрaпынaн жaсaлaтын қиянaттaн қорғaлyғa құқығы бaр».  

Оғaн қосa қaзіргі «Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы Кодeкстің» 67-

бaбының 2-1 бөлімін  қосy қaжeт: 

«2-1. Бaлaның құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрi бұзылғaн кeздe, оның iшiндe 

лayaзымды жәнe өзгe дe тұлғaлaр бaлaны күтіп-бaғy, тәрбиeлey, оғaн бiлiм бeрy 

жөнiндeгi мiндeттeрiн орындaмaғaн кeздe нeмeсe тиiсіншe орындaмaғaн кeздe 

нe лayaзымдық өкілeттіктeрін тeрiс пaйдaлaнғaн кeздe бaлa - қорғaншылық 

нeмeсe қaмқоршылық жөніндeгі фyнкциялaрды жүзeгe aсырaтын оргaнғa, aл он 

төрт жaсқa толғaндa сотқa өз құқықтaрын қорғay үшiн өз бeтiншe жүгінyгe 

құқылы».   

Мұндaй өзгeріс қaжeттілігі бaлaның aтa-aнaсы нeмeсe зaңды өкілі бaлaның 

мүддeрлірін қорғayғa бaс тaрқaн жaғдaйдa қaжeтті. Мысaлы, мeктeптe  мұғaлім 

A.  14 жaстaғы оқyшыны мeтaлл сілтey тaяқшaсымeн ұрғaн, aлaйдa aтa-aнaсы 

бaлaсынa кeлтірілгeн зaқым үшін eшқaндaй шaрa қолдaнбayғa шeшeді, aл 

мeктeп әкімшілігі бaлaның сөзінe мән бeрмeйді. Мұндaй шaрттa бaлaның құқық 

қорғay оргaндырынaн рeсми көмeк сұрay нeмeсe aрыз жaзyғa құқығы болyы 

шeшyші роль aтқaрa aлды.  

 Бүгінгі тaңдa кәмeлeткe толмaғaн aзaмaттың қaтысyымeн жәнe оғaн 

қaтысты aзaмaттық істeрді қaрay кeзіндe eшқaндaй нaқты eрeжeлeр жоқ. Сотқa 

жүгінy құқығын толыққaнды қолдaнy үшін AПК - кe: 1) кәмeлeткe толмaғaн 

тaлaпкeрдің іс жүргізy мәртeбeсін; 2) оның сотқa жүгінy тәртібін; 3) кәмeлeткe 

толмaғaнның өз құқықтaрының бұзылy фaктісін ғaнa дәлeлдey міндeтін 

aйқындaйтын нормaлaрмeн толықтырылy кeрeк. 

Кәмeлeткe толмaғaндaрдың сот төрeлігінe қол жeткізy құқықтaрын қaмтaмaсыз 

eтyдe білікті зaң көмeгін пaйдaлaнy мүмкіндігі мaңызды мәнгe иe. Бірқaтaр 

хaлықaрaлық құжaттaрдa кәмeлeткe толмaғaндaр кірeтін осaл топтaр үшін 

сyбсидиялaнaтын көмeк ұсынy aрқылы мeмлeкeттің сот төрeлігінe қол 

жeткізyді қaмтaмaсыз eтy міндeті белгіленген. Aлaйдa AПК кәмeлeткe 
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толмaғaндaрды зaң көмeгінe aқы төлeyдeн жәнe өкілдіккe бaйлaнысты 

шығыстaрды өтeyдeн толық нeмeсe ішінaрa босaтылyы мүмкін aдaмдaрдың 

қaтaрынa жaтқызбaйды. Сол сeбeптeн ҚР AПК 112-бaбындa көрсeтілгeн  тeгін 

зaң қызмeтін aлa aлтын тұлғaлaр қaтaрынa тұрaқты тaбысы жоқ 14 жaстaн 18 

жaсқa дeйінгі кәмeлeткe толмaғaндaрды қосy қaжeт. 

Жылдaн-жылғa aтa-aнaлaрдың, пeдaгогтeрдің жәнe өзгe дe лayaзымды 

тұлғaлaрдың бaлaлaрдың мүддeрлeрінe қaрсы құқықбұзyшылықтaрғa бaрy сaны 

aртyдa. Сот aзaмaттық сот ісін жүргізy шeңбeріндe кәмeлeткe толмaғaндaрдың 

қaтысy мүмкіндіктeрін кeңeйтyді қaмтaмaсыз eтyі қaжeт. Қaзaқстaн 

Рeспyбликaсының зaң шығaрyшысы бaлaлaрдың құқықтaрын қорғay 

нормaлaрын жeтілдірy aясындa кәмeлeткe толмaғaндaрғa іс жүргізy құқықтaры 

мeн міндeттeрін бeріп, сол aрқылы олaрғa кәмeлeткe толмaғaн aзaмaттaрының 

құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрін сот aрқылы қорғayғa бaғыттaлғaн бeлсeнді 

әрeкeттeрді жaсayғa мүмкіндік бeрyі кeрeк. Бұл мaқсaтқa жeтy үшін қaжeтті 

зaңнaмaлық өзгeрістeр ұсынылды. Олaр: «Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы 

бaлaның құқықтaры тyрaлы» Қaзaқстaн Рeспyбликaсының заңының 3-тaрayынa 

бaлaның өз құқықтaры мeн зaңды мүддeлeрiн қорғay құқығы тyрaлы бaпты 

қосy, «Нeкe (eрлi-зaйыптылық) жәнe отбaсы тyрaлы Кодeкстің» 67-бaбының 2-1 

бөлімінe бaлaлaрдың лayaзымды жәнe өзгe дe тұлғaлaрдың өз міндeтттeрін 

орындaмayынa бaйлaнысты aрызбeн жүгінy құқығын қосy, AПК-кe кәмeлeткe 

толмaғaн тaлaпкeрдің іс жүргізy мәртeбeсі мeн үрдісінe бaйлaнысты өзгeрістeр.  
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Кілтті сөздер: заң, құқық, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық 

идеология, құқық доктринасы, заңгер. 

Аннотация: Қазақстан Республикасы өз дамуының қазіргі кезеңінде қоғам 

тыныс-тіршілігінің барлық салаларын жаңғырту жөніндегі тағдыршешті 

бағдарламаларды іске асыруда. Әлемнің дамыған отыз елінің деңгейіне қол 

жеткізу үшін әлемдік экономикадағы жаһандық тұрақсыздықтан туындаған 

дағдарысты ахуалдан табысты шығу жөніндегі күрделі міндеттерді шешу 

қажет. Тиісінше, мемлекеттік және қоғамдық институттардың қызметін қайта 

құру, елдің әлеуметтік бірлігі мен қауіпсіздігін нығайту маңызды. 

Біздің елімізде құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды құру кезіндегі 

маңызды міндеттердің бірі - тиісті азаматтық құқықтық сананы қалыптастыру 

мәселесі. Құқықтық мемлекеттің маңызды белгісі, оны құрудың міндетті шарты 

халықтың құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейі, әсіресе мемлекеттік 

қызметшілер мен басқа да лауазымды адамдардың кәсіби құқықтық мәдениеті 

болып табылады. 

Бұл мақалада автор жас мемлекеттегі ескі құқықтық санамен қалыптасып 

қалған қоғамның трансформациясы, яғни жаңа құқықтық сананың енгізу 

модельдерін талқылап кетеді. 

Сана – объективтi шындықты идеалды түрде бейнелеудiң адамға ғана тән 

ең жоғарғы нысаны. Сана адамның өз болмысы мен объективтi дүниенiң мән-

жайын, мазмұнын, ұғымын бiлуiнде белсендi қызмет атқаратын  психикалық 

процестердiң заңды нәтижесi болып табылады. Сана - шындықты бейнелеудiң  

механизмi мен нысандарын тарихи дамудың  сатыларына сәйкес айқындайтын 

философия, социология және психологияның және жалпы танымның ең басты 

категорияларының бiрi. 

Бұл мақалада құқықтық қызметпен айналысатын адамдарда, яғни 

заңгерлерде, құқық қорғаушыларда және құқықтанушыларда қалыптасатын 

практикалық (кәсіби) және теориялық (ғылыми, доктриналық) құқықтық сана-

сезімді қамтитын құқықтық құқықтық сананың негізгі факторлары 

қарастырылған. 

Заңгердің құқықтық санасы – практика құқыққа және оны қолдану 

практикасына тұрақты оң көзқараспен ғана емес, сонымен бірге құқықтық 

рецептпен, яғни заң шығарушымен, оны қолданудың пайдалылығын, 

қажеттілігі мен әділдігін түсінуімен, құқықтық заңды сақтау әдетімен 

ерекшеленеді. Құқықтық ақыл мен құқықтық сезімдердің ерекшеліктері 

құқықтық реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар көзі болып табылатын кәсіби 

қалауымен де көрінеді. 

Құқықты қолдану – құзыретті органдардың, лауазымды тұлғалардың 

және ұйымның жекелеген жағдай үшін, нақты субъект үшін құқық нормаларын 

дараландыру жөніндегі мемлекет реттейтін биліктік ұйымдастырушылық 

қызметі [1]. Адвокаттың мұндай актіні жасауы оның белгілі бір жағдайға 

немесе белгілі бір құқық нормасының жағдайына қолданылуы туралы 

қорытынды шығаруды білдіреді. Сондықтан құқық нормаларын қолдану іс 
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бойынша нақты мән-жайларды мұқият алдын ала анықтауды талап етеді. 

Құқықтық қатынастардан тыс барлық құқықтар тек заңды әлеуетті білдіреді. 

Заңгердің идеалды құқықтық санасы құқық пен заңға құрметпен қарауды 

білдіреді. Бұл құқықты құндылық тасымалдаушысы, әлеуметтік бақылауды 

реттеуші ретінде түсіну туралы. Мұндай құқықтық түсінікті құқықтың белгілі 

бір нормасымен байланыстыру мүмкіндігі заңгердің кәсіби қызметінде Заңға 

деген құрметті іс жүзінде жүзеге асыру туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Заңгерлердің кәсіби құқықтық санасының қажетті компоненті-белсенді заңды 

және кәсіби маңызды мінез-құлыққа орнату. 

Мұндай әлеуметтік-құқықтық ұстанымға мыналар кіреді:  

 азаматтардың жеке қауіпсіздігін, олардың құқықтары мен 

бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау мақсатында адвокаттың 

өзінің кәсіби құқықтарын белсенді пайдалануға дайындығы, 

құқықтық нормалардың талаптарын дәл және мүлтіксіз сақтау және 

қолдану;  

 өзінің кәсіби борышын әділ, жауапты және саналы орындауға 

дайындығы;  

 жалпы адамзаттық моральдық-құқықтық құндылықтарға сәйкес 

құқықты жетілдіруге ұмтылу. 

Болашақ заңгерлердің кәсіби білімін ізгілендіру жеке тұлғаның 

субъективті жан-жақты дамуының, оның мәдени, шығармашылық, зияткерлік 

және адамгершілік әлеуетін байытудың, өз іс-әрекеттері үшін жауапкершілік 

деңгейінің өсуінің негізгі шарты ретінде әрекет етеді. Заманауи білім беру 

технологияларын енгізу, оқытудың кредиттік жүйесін пайдалану 

тыңдаушыларды Кәсіптік оқытудың қазіргі авторитарлық стилін жеңуге және 

тыңдаушыны білім беру процесінің орталығына қоюға мүмкіндік беретін 

даярлау технологиясын анықтауға мүмкіндік береді. 

ЖОО-дағы кәсіби-адамгершілік тәрбие қызметтік борышын тиімді 

орындау үшін қажетті кәсіби этика нормаларын, моральдық және іскерлік 

қасиеттерді сақтау дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Ведомстволық 

жоғары оқу орындары тыңдаушыларының құқықтық санасын қалыптастыру 

процесін құқықтық тәрбие жүйесінде жұмыс істейтін және болашақ 

офицерлерді кәсіби даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ететін өзіндік 

құрылымы, мақсаттары, заңдылықтары, міндеттері, функциялары, принциптері, 

әдістері бар көптеген өзара байланысты элементтері бар тұтас педагогикалық 

процесс түрінде жүргізу қажет[2]. 

Болашақ маманның құқықтық санасын қалыптастыру бойынша жұмыс 

жүйелі болуы керек және бүкіл оқу кезеңінде жалғасады. Болашақта жоғары 

оқу орны болашақ офицердің құқықтық санасының жоғары деңгейін 

қалыптастыру үшін ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар жасауы 

тиіс:  

 ЖОО-ның білім алушыларын құқықтық оқыту құқықтың түрлі 

салаларын теңгерімді зерттеуге бағытталуы қажет;  
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 тыңдаушылардың құқықтық санасын қалыптастыру процесінің 

негізіне жеке тұлғаның даму деңгейін ескеретін жүйелі тәсіл 

қолдану;  

 құқықтық сана компоненттерінің әрқайсысына жан-жақты әсер етуді 

қамтамасыз ету үшін оқытудың жаңа технологияларын қолдану;  

 құқыққа оң көзқарас қалыптастыру;  

 жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру бағдарламасының 

практикалық бөлігінің көлемін ұлғайтуды көздеу;  

 білім алушыларда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға 

төзбеушілікті қалыптастыру. 

Құқық қорғау органдарының болашақ қызметкерлерінің моральдық-

психологиялық қасиеттерін қалыптастыру үшін оларда мынадай қасиеттерді 

қолжетімді құралдармен дамыту қажет: патриотизм; әлеуметтік белсенділік; 

зияткерлік қасиеттер; коммуникативтік қасиеттер; психофизиологиялық 

қасиеттер[3]. 

Осылайша, заңгерлердің кәсіби құқықтық санасы өзінің негізгі белгілері 

бойынша ғылыми құқықтық санадан ерекшеленбейтінін атап өткен жөн. Оның 

элементтері-құқықтық білім, құқықтық көзқарастар, әлеуметтік белсенді заңды 

мінез-құлық стереотиптері және құқықтық кәсіби тәжірибе. 

Практик-заңгерлердің кәсіби құқықтық санасының айырмашылығы құқық 

қорғау және атқарушы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің алдында тұрған 

мақсаттар мен міндеттерде, субъектілік құрамда, субъектілердің құзыретінің 

сипатында, құқықтық құралдар мен әдістер жиынтығында, сондай-ақ олардың 

белгілі бір кәсіби мәдениетін құрайтын еңбек сипаты мен жағдайларында 

көрінеді. 

Заңгерлердің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру мәселесін талдау 

кәсіби этика мен кәсіби эстетика жетекші рөл атқарады деп болжайды, өйткені 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық мінез-құлқына тек 

құқықтық ғана емес, сонымен бірге моральдық, саяси, эстетикалық және басқа 

да қоғамдық сана формалары әсер етеді. 
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АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ӨКІЛДІК ИНСТИТУТЫ 

АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Жұбанышбай Ғ.С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің 2030 

жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарын жариялады. 

Мемлекет басшысы жаңа онжылдықта біз саяси жүйемізді одан әрі жетілдіруді, 

экономикалық жоспарларымыздың табыстылығын қуаттайтынымызды, дәйекті 

саяси жаңғырту мен құқықтық реформаның маңызды рөл атқаратынын атап 

өтті.Бұл кезекте Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы 

Мемлекет басшысы республика судьяларының V съезінде алға қойған 

міндеттерді ескере отырып, сот ісін жүргізуде айыптау жағына қарай бет бұру, 

жанжалдарды кеңейтудің соттан тыс (балама) әдістерін енгізу, сот ісін 

жүргізуде соттан тыс (балама) әдістерді енгізу қажеттігін атап өтті. Медиация 

институты, азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуде мемлекеттің 

беделін нығайту мақсатында сотқа дейінгі өндірісте сот бақылауын күшейтуді 

қолға алды.Осылайша, қазіргі даму кезеңінде халықаралық құқықтық 

нормалардың талаптарына жауап беретін адам құқықтары мен мүдделерін 

тиімді қорғауды құру міндеті тұр. Бұл конференцияның тақырыбы өзекті. 

Еліміздің құқықтық кеңістігінде болып жатқан өзгерістер азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде жаңа көзқарастарды талап 

етеді. Қазіргі кезеңде бұзылған құқықтарын қорғау үшін азаматтың немесе 

заңды тұлғаның әкімшілік, сот органдарының, прокурорлардың және т.б. 

көмегіне жүгінуге құқығы бар. Соттық қорғау жеке және өкілдік құқықтарды 

қорғаудың ең тиімді нысаны болып табылады. Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен кепілдендірілген азаматтық сот ісін жүргізуде білікті заң 

көмегін алу құқығы белгілі бір проблемаларға кездесіп жатыр.Қазақстан 

Республикасы АІЖК-нің 6-тарауында бекітілген өкілдік институты 

тараптардың, үшінші тұлғалардың және процеске басқа да қатысушылардың іс 

жүргізу құқықтары мен міндеттерін неғұрлым толық іске асыруға ықпал етуге 

арналған. Белгілі бір мән-жайларға байланысты сотта істі жеке жүргізе 

алмайтын және сотқа келе алмайтын жағдайларды қоспағанда. (ұйымдар, 

азаматтар үшін – мүгедектік, ауру, ұзақ іссапар, әскери қызмет және т.б.) 

Әрекетке қабілетсіз адамдардың істерін олардың заңды өкілдері, ал заңды 

тұлғаларды сотта олардың органдары немесе өкілдері қарайды.Өкіл мен өкілдік 

арасындағы қатынастар азаматтық және отбасылық, еңбек және әкімшілік 

құқық нормаларымен де реттеледі. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу кодексінің нормаларында көзделген өкілдік институтына барлық 

соттардағы барлық азаматтық істер бойынша және азаматтық істі қарау кезінде 

азаматтық іс қозғалған кезден бастап азаматтық процестің барлық сатыларында 

апелляциялық, кассациялық, қадағалау тәртібімен, жаңадан ашылған мән-
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жайлар бойынша, сондай-ақ сот актілерін орындау сатысындағы сот шешімдері 

– атқарушылық іс жүргізулерге жол беріледі. 

Істер бойынша азаматтық сот ісін жүргізуде сотта өкілдік ету әрекетке 

қабілетті адамның өзіне берілген өкілеттіктер шегінде бір тараптың, үшінші 

тұлғаның немесе процеске (өкілдік берілген) басқа қатысушының атынан және 

мүдделерінде процестік әрекеттерді азаматтық сот ісін жүргізуде өкілдік ететін 

адамның құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруын білдіреді. Іс-әрекеттерді 

өкіл жасайтынына қарамастан, өкілдік етуші үшін құқықтар мен міндеттер 

туындайды. Азаматтық сот ісін жүргізуде сотта істі өкіл арқылы жүргізу 

құқығы тараптарға және іске қатысушы басқа да тұлғаларға тиесілі, бұл ретте 

сот өкілінің істерге қатысуы өкілдік етуші тұлғаның процеске қатысуына 

талапкер, жауапкер немесе үшінші тұлға кедергі жасамайды. Іс жүргізудегі 

тарап немесе үшінші тұлға әрқашан оның атынан және оның мүддесі үшін 

заңды өкіл әрекет ететін өкілдік ететін тұлға болып табылады. Азаматтық істер 

бойынша сот төрелігін жүзеге асыруда өкілдік ету арқылы талапкердің немесе 

жауапкердің атынан өкіл дәлелдемелерді ұсынады, сотқа ауызша немесе 

жазбаша түсініктемелер береді, сот шешімдеріне шағым береді, талап қоюдан 

бас тартатынын немесе соттың шешімін мойындайтынын білдіреді немесе 

талап қояды, бітімгершілік келісімін жасайды және басқа да іс жүргізу 

әрекеттерін жасайды. Сотта өкіл бола алатын тұлғалардың тізімі толық емес. 

Сонымен қатар, заңда сотта өкілдік ету құқығына белгілі бір шектеулер 

қарастырылған. Сотта өкіл бола алмайтын адамдар тобы 60 бапта көрсетілген. 

Мүліктік қатынастарда өкілдік 163 баптың ережелерімен реттеледі. Заңның 

аталған нормасында берілген және басқа заңнама салаларының өкілдігі туралы 

нормаларда қамтылған өкілдіктің сипаттамалық белгілерін атап өткен жөн. 

Жоғарыда айтылғандай, өкілдік қатынаста қатысушылар – өкілдік ететін 

тараптар, өкіл және үшінші тұлға. Өкіл мен үшінші тұлға арасындағы құқықтық 

қатынастарда өкіл өз атынан емес, үшінші тұлғаның алдында әрекет етеді. Өкіл 

жеке тұлға бола алады. Жоғарыда айтылғандай, өкілдік қатынаста 

қатысушылар – өкілдік ететін тараптар, өкіл және үшінші тұлға. Өкіл мен 

үшінші тұлға арасындағы құқықтық қатынастарда өкіл өз атынан емес, үшінші 

тұлғаның алдында әрекет етеді. Өкіл жеке немесе заңды тұлға бола алады. 

Азаматтық құқықтың кез келген субъектісі өкіл бола алады. Өкілдік етуші 

тұлғаның белсенді әрекет қабілеттілігінің болуы ерікті өкілдік үшін ғана қажет. 

Заңды өкілдердің әрекетке қабілетсіз азаматтардың атынан мәмілелер жасасуын 

көздейтін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 164-бабының 

ережелерімен қатар жүргізіледі. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу кодексінің 63-бабында соттағы заңды өкілдер туралы ереже бар. Осы 

норманың ережелеріне сәйкес әрекетке қабілетсіз азаматтардың,  әрекетке 

қабілетсіз деп танылған адамдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен 

қорғалатын мүдделерін сотта олардың ата-аналары, асырап алушылары, 

қорғаншылары немесе қорғаншылары қорғайды. Қамқоршылыққа 

алынушылардың неке-отбасы құқығы бойынша сот жүйесінде құқықтары мен 

мүдделерін қорғаншылар мен қамқоршылар қорғайды. Ол өкілеттіктерді 
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тіркеуді талап етпейді, өйткені қамқорлыққа алынғандар атынан қорғаншылар 

мен қамқоршылардың өкілдігі олардың өзара қарым-қатынасының мәнінен 

туындайды. Заңды тұлғалар процеске өз органдары немесе өкілдері арқылы 

қатысады. Заңды тұлғаның органдары өздеріне заңмен, Жарғымен немесе 

Ережемен берілген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді. Іс жүзінде заңды тұлға 

тарап болып табылатын істердің басым көпшілігін сотта олардың өкілдері 

қарайды. Өкіл қандай іс-әрекет жасаса да, азаматтық заңнаманың талаптары 

негізінде оның іс-әрекетінен туындайтын құқықтар мен міндеттер толығымен 

өкілдік етушіге туындайды, яғни өкілдің кез келген әрекеті өкілдік етуші үшін 

құқықтық салдарға әкеп соғады. Ерікті өкілдікте өкілеттіктер тараптардың 

келісімімен белгіленеді, бұл ретте олар орындайтын әрекеттердің тізбесі мен 

талаптарын шарт мәтінінде немесе өкілге берілген сенімхатта көрсетеді. 

Азаматтық және еңбек құқығында келісім-шарт өкілдік етудің негізі болып 

табылады. Оларға мынандай шарттар жатады: еңбек шарты. Еңбек шартында 

(жеке еңбек) жұмыс берушінің қызметкерге өкілдің міндеттерін жүктегені 

көрсетіледі. Ерікті өкілдіктен айырмашылығы, заңды өкілдік сот немесе 

әкімшілік акт негізінде жүзеге асырылады. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік 

және басқа да істер бойынша сотта өкілдік етуде ең білікті заң көмегі 

адвокаттардан келетінін өмір көрсетіп отыр. Адвокат қызметінің ауқымы тек 

осы шеңберлермен шектелмейді, олар азаматтар мен заңды тұлғаларға 

заңгерлік көмек көрсетеді және нарықтық қайта құрулар кезеңінде күнделікті 

өмірімізде туындайтын басқа да мәселелерді шешуде. 
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Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством 

физического насилия и морально-психологического устрашения известен с 

момента зарождения человеческой цивилизации. Терроризм превратился в одну 

из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу 

безопасности всего мирового сообщества. К сожалению, Казахстан оказался в 

числе стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.  

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на    

принятие   решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий.  

Как криминальное явление терроризм – противоправные, уголовно 

наказуемые деяния, выражающиеся в совершении взрывов, поджогов или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

этих целях.  

Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую 

деятельность в различных формах. К террористической деятельности относятся 

планирование создания и (или) создание террористических структур, 

вовлечение в террористическую деятельность, финансирование и иное 

содействие данной деятельности, пропаганда насильственных методов 

достижения социально-политических целей, а также собственно совершение 

террористических актов.  

Отметим, что терроризм – многообъектное преступление, главной целью 

которого является общественная безопасность, равно как посягательства на 

жизнь и здоровье граждан. Целью террористов является дестабилизация 

государства, для того, чтобы использовать ресурсы страны-противника в своих 

интересах, запугать население и посеять панику. В соответствии со статьей 5 

Конституции Республики Казахстан – запрещается создание общественно 

опасных деяний, которые направлены на насильственное изменение строя 

государства [1, с. 5]. 

Для совершения террористического акта, преступникам приходиться 

тщательно готовиться, в полной анонимности, потому что, их главный 

инструмент – психологическое преимущество над противником, который не 

знает, где, как, когда и зачем будет нанесен очередной удар. Именно из-за этого 

жизнь террориста связана с постоянными эмоциональными переживаниями. Он 

переживает такие эмоции, как страх, попасться своим врагам, и одновременно 

гнев к своим противникам и предвосхищение от того, какой вред он им 

причинит. Одним из распространенных эмоциональным состоянием, который 

испытывает любой террорист является постоянная настороженность. Она 
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проявляется в постоянной готовности в любой момент отразить угрозу 

нападения. 

Существуют и способы противодействия терроризму, один из самых 

лучших – это пресечение террористического акта, но если все же, преступники 

смогли захватить здание или заложников, то применяется такой способ, как 

переговоры, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О 

противодействии терроризму»: в целях сохранения жизни и здоровья людей 

возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то 

руководителем контртеррористической операции [2, с. 12]. 

Переговоры — это процесс коммуникации между сторонами для достижения 

своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в 

контроле ситуации и принятии решения. 

Диалог с террористами кардинально отличаются от любых других. 

Террорист прежде всего фанатик, который не уважает даже естественные права 

человека, пользуясь заложниками лишь как средство для достижения своих 

преступных целей. Таким образом, у боевиков отсутствуют рациональные 

компоненты поведения, им в большей степени присущи эмоциональные 

компоненты, именно поэтому главная задача переговорщика – не дать боевику 

повод для возникновения агрессии, чтобы сохранить жизни заложников [3, с. 

5]. 

Переговоры с террористами имеют четыре основных этапа: 

1. Получение основной и дополнительной информации о террористическом 

акте. Её анализ, выбор переговорщика и тактики ведения диалога, стабилизация 

обстановки и установление контакта с преступниками.  

2. Этап, при котором организуются силы на охрану общественного порядка, а 

также на возможный штурм.  

3. Проведение переговоров, с целью нахождения компромисса, проведение 

торга и психологической борьбы с террористами.  

4. Заключительный этап, при котором устанавливается полное или частичное 

соглашение, делается анализ работы проведенных переговоров[4, c.183]. 

Профессиональный переговорщик – это очень эрудированный человек, 

который разбирается в социологии, психиатрии, политологии и в других 

науках. Он должен четко определять по голосу эмоции преступника, лжет ли 

он, или говорит правду, есть ли агрессивный настрой, пытается ли 

террорист использовать психологические уловки и так далее [5, c. 174]. 

Следует отметить, что переговорщики не всегда являются 

профессионалами. Нередко террористы сами выбирают их, и часто, они 

являются государственными служащими, близкими и родственниками, а также 

руководителями учреждений, которые были захвачены [6, c. 90]. 

В результате анализа, опыта  специалисты выделили основные правила 

переговоров с  террористами. 

Одно из самых главных правил – ни в коем случае не отказывать 

террористу: нельзя говорить «нет». Переговорщик должен использовать такие 
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обороты, как: «я попытаюсь сделать это» или «мне требуется это согласовать» 

потому,  что эти фразы несут нейтральную окраску. 

Во-вторых, переговорщик не должен называть преступника «по имени», то есть 

– террористом, преступником, злодеем и так далее, это может вывести из себя и 

без того напряженного боевика.  

В-третьих, говорить нужно постоянно, избегая длинных пауз, так как они могут 

и без того, нервного террориста – вывести из себя, который в лучшем случае 

оборвет контакт с переговорщиком, а в худшем – причинит вред заложнику или 

инфраструктуре.  

В-четвертых, нельзя принижать личность. Переговорщик должен разговаривать 

«на равных» с преступником, чтобы создать комфортную для боевика 

атмосферу [7, c. 36]. 

В заключение необходимо добавить, что работа профессионального 

переговорщика трудна и очень ответственна, от его слов может зависеть жизни 

людей, либо сохранность захваченного объекта. Террористическая угроза 

касается каждого из нас, поэтому всем людям необходимо знать примитивные 

правила переговоров и поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Таким образом, организация борьбы с терроризмом требует комплексного 

подхода к анализу источников и субъектов террористической деятельности, 

четкого определения функций и зоны ответственности каждого субъекта 

борьбы, своевременного определения приоритетов в решении поставленных 

задач, принципа организации управления контртеррористическими операциями 

и обеспечения ресурсами. 
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Цифрлық және электрондық инфрақұрылымның дамуы, үлкен 

мөлшердегі деректердің қорын пайдалану заманауи экономикалық жүйенің 

ауқымды цифрлық трансформациясына әкелді.  Сандық жүйеге көшудің 

алдыңғы кезеңі адамдар үшін ғаламтордың қолжетімділігімен сипатталса, жаңа 

кезең инновациялық қызметтердің, өнімдер мен жүйелердің кең спектрін 

бірлесуімен ерекшеленеді.  

Цифрлық экономика- бұл жаңа технологиялардың тиімді енгізуі арқылы 

дамитын инновациялық экономика.  Цифрлық түрде көрсетілетін ақпаратты 

пайдалану және оны өңдеу өндірістің, технологияның , жабдықтардың 

тиімділігін, өнімділігін, сондай-ақ сапаны арттыруға мүмкіндік береді. 

Смартфондар нарығының дамуы, жоғары жылдамдықты ғаламтордың 

қолжетімділігі, машиналық оқыту және жасанды инттеллект технологиясының 

дамуы әлемді өзгертеді. Осыған орай, жаһандық ауқымда белсенді дамып келе 

жатқан жаңа технологиялардың үдерісі цифрлық экономиканың қалыптасуын 

және өсу көздерін қарастыру заңды болады.  Сандық технологиялар еліміздің 

экономикалық субъектілерінің экономикалық, саяси және мәдени өмірінің 

маңызды бөлігіне айналды және тұтастай алғанда қоғамның қозғаушы күші 

болып табылады. Қазіргі таңда, ақпараттардың цифрлық тасымалдаушыларда 

жаппай берілуі, электрондық қолтаңбалардың авторлануы, мемлекетпен қарым 

қатынас электрондық плаформа негізінде жылжып келеді.  

Цифрлық экономика жалпы мемлекет экономикасының мүмкіндіктерін 

кеңейту барысында, қоғамның барлық аспектілерімен тығыз байланысты. 

Сандық бәсекеге қабілеттілік – бұл жалпы өмір сүру деңгейін жақсартудағы 

жанама түрде экономикалық өнімділікті арттырады. Цифрлық экономика 

әлемдік нарықтағы барлық секторларында экономикалық қатынастардың жаңа 

түрін сипаттайды, ол қазір және болашақта дамып келе жатқан озық 

технологиялардың дамуымен тауар саудасының негізгі түріне айналуы мүмкін 

деген қорытынды жасауға болады. Жаңа технологияларды құру және олардың 

жетілуі жылдам болғандықтан, ескі технологияларды ұстап отыру мүмкін емес. 

Сондықтан, қазіргі сәтте жаңартулардың жалпы ақпараттық ағынына қосылып, 

тиімді қолдануға тырысу керек. Мемлекеттің барлығы дерлік қызмет саласында 

техникалық прогреске қол жеткізуге мүмкіндігі әлдеқайда көп. 
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2016 жылы Дүниежүзілік Банк цифрлық экономика негізінде «Сандық 

дивиденд» баяндамасын дайындады. Бұл баяндамада оның дамуының мынадай 

артықшылықтары атап көрсетілді: 

 Еңбек өнімділігінің өсуі; 

 Компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауы; 

 Өндіріс шығындарының азаюы; 

 Жаңа жұмыс орындарының құрылуы; 

 Адамдардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру; 

 Әлеуметтік теңсіздік пен кедейлікті жою [1]. 

Цифрлық экономика банк, бөлшек сауда, көлік, мемлекет, энергетика, 

маркетинг, жарнама, білім беру, денсаулық сақтау, медиа және ойын-сауық 

сияқты түрлі салаларға үлкен әсер етеді. Цифрлық экономика жағдайында 

халықаралық сауданы өлшеу үшін бірқатар мәселелер де кездеседі: сауда 

нарығында  дәстүрлі сауда статистикасында цифрлық технологияны қолдану 

арқылы жүзеге асырылған көптеген транзакциялар ескерілсе де, олар сандық 

немесе сандық емес екендігіне байланысты сараланбайды. Бұл цифрлық 

экономика жағдайында сауданы өлшеу мүмкіндігін қиындатады. 

Сандық трансформация халықаралық сауданың дамуына тигізетін әсері де 

көп. Мәселен, электронды сауданың дамуы, қызмет ету саудасының өсуі, 

трансшекаралық ақпараттар ағындарының және олардың экономикадағы рөлін 

күшейту, 3D басып шығаруды дамыту, цифрлық делдалдардың байланысын 

нығайту, бизнестің жаңа түрлері және оны өлшеу әдістері. 

Жалпы қоғам сандық платформада өмір сүруден бастап экономика 

аспектілерінің барлық түрлерін цифрландыруға дейін жүрген сайын, 

индустриалдық экономиканың бинарлы логикасы цифрлық экономикаға 

қарағанда тұтас экономиканы үздіксіз цифрландыруға ауыстырылады. 

Цифрландыру – кірістілік пен өнімділікті арттыру тәсілі, өйткені ол 

материалдық өнімділікті цифрлық қуатталған өнімділікке айырбастауға 

соқтырады, соның әсерінен, бірліктің белгісіз, яғни жасырын құнын 

арттырады[2]. 

Ақпараттар мен өндірістік процестердің макро және микро деңгейдегі 

цифрландыруды қарастырайық. Микродеңгейде цифрлық экономика 

процестерді автоматтандыру және энергия тиімділікті қамтамасыз етеді. 

Электронды есептеуіш машинасын пайдалану еңбек персоналына қатысты 

шығындарды азайтуы мүмкін. Ақпаратты материалдық түрде сақтағаннан гөрі 

электронды түрде сақтаған сенімдірек. Макродеңгейде ақпараттар мен 

өндірістік процестерді цифрландыру ақпаратты өңдеу және таратуды 

автоматтандыра отырып, әртүрлі құрылымдар мен бөлімдердің өзара 

байланысына мүмкіндік береді. Басқа жүйелерде орналасқан ақпараттарға оңай 

қол жеткізу қарастырлыған. ЭЕМ қолдану бірден қажет ақпаратты тауып, 

электронды түрде басылымға жіберуді қамтамасыздандырады. 

Цифрлық экономика арқасында халықтың күнделікті өмірі жеңілдетіледі, 

өндірістік қатынастар өзгереді, экономика және білім құралы, есептеу қуаты 
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мен байланысқа деген жаңа талаптар пайда болады, ақпараттық жүйе мен 

қызмет көрсету дамиды. Қазіргі таңда ақпарат жаңа актив болып табылады. 

Сонымен қатар, цифрлық экономика дамуында кедергілер де кездеседі. 

Мәселен, мамандардың жетіспеушілігі, заңсыз бағдарламалық жасақтамаларды 

пайдалану, авторлық құқық пен зияткерлік меншікті бұзу, жаңа ақпараттық 

және қаржылық технологиялардың қолданысқа баяу енгізілуі, мемлекеттің 

экономикадағы жаңа өзгерістерге баяу реакциясы, цифрлық өнімдерді өндіретін 

субъектілерге өндірушілердің және басқа да экономикалық қызметтегілердің 

бағдарларының болмауы, мемлекет имиджінің төмендеуі, жетекші 

бағдарламалық жасақтама өндірушілерінің мемлекет нарығында 

локализацияны елемеу. 

Жоғарыда айтылғандарды негіздей отырып, мынадай тұжырымға келеміз, 

цифрлық экономика – бұд жаһандық экономика. Осы сәтте, кез-келген 

мемлекеттің дамуының өзекті мәселесі. Цифрлық экономика «ақылды» 

қалалардың, ауыл шаруашылығының пайда болуына, жекелеген аймақтарда 

сандық теңсіздіктің болмауына, қоғамда циярлық сауаттылық түсінігінің 

артуына әкеледі. Қоғам цифрлық экономиканың келеңсіз жағдайларына да тап 

болады: адамдардың жеке деректерінің құпиялылығының қауіпсізділігінің 

бұзылуы, жоғары білімді кадрлардың тапшылығы немесе 

керісінше,жұмыссыздықтың артуы. Бұл жағдайда кемшіліктеріне қарағанда 

артықшылықтарын пайдалана отырып, мемлекеттің экономикасын дамыту 

қажет. Ең маңызды міндет - цифрлық экономиканың оң әсерін барынша 

арттыруға және жаңа технологияларды таратуға байланысты тәуекелдерді 

барынша азайтуға мүмкіндік беретін теңдестірілген тәсілді әзірлеу. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Ахметжанова А. 
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Состояние национальной экономики Республики Казахстан в 2021 году 

значительно улучшилось по сравнению с предшествующими годами. 

По результатам рейтинга мировой конкурентоспособности на 2021 год 

Республика Казахстан вышла на 35 место из оценивавшихся 64 стран, тем 

самым поднявшись нас семь рейтингов по сравнению с рейтингом за 

предыдущий 2020 год. По результатам рейтинга наблюдается улучшения в 
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сферах инфраструктуры, мировой торговли, внутренней экономики, рынка 

труда и финансовой деятельности. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) по результатам 2021 года вырос на 

4% по сравнению с предыдущим годом.[1] 

 
Источник:take-profit.org 

Рисунок 1. Темп роста ВВП на душу населения 

 

Казахстан является заметным игроком на нефтяном рынке. По итогам 

2020 года по объёму добычи нефти Казахстан занимает 13-ое место в мире, а по 

итогам 2021 года в республике объем добычи нефти был на уровне 85,7 млн 

тонн. Согласно исследовательским результатам Всемирного банка за 2021 год 

Казахстан занимает 9-ое место в мире по доле не возобновляемого природного 

капитала (нефть, газ, металлы, минералы). 

 

 

 
Источник:take-profit.org 

Рисунок 2. Производственные показатели 
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По объёму мирового товарооборота Казахстан в 2021 году превысил 

показатель за 2020 год, составив 101,5 млрд долларов, на 17,4% больше 

результата за 2020год.Основными экспортируемыми товарами из Казахстана 

являются: природный газ, сырая нефть и нефтепродукты, пшеница, медь, 

ферросплавы, уран, руды и концентраты железные, прокат плоский из 

нелегированной стали горячекатаный. А основу импорта республики составили 

автозапчасти, вычислительные машины, средства телефонной связи, вакцины, 

кровь и лекарственные средства.   

По данным за 2021 год ведущими странами-торговыми партнерами являются 

Россия, Китай и Италия.[2] 

 

 
Источник:take-profit.org 

Рисунок 3. Показатели торговли 

 

Одной из актуальных проблем Казахстана является проблема 

регионального неравенства. С целью разрешения данной проблемы был 

организован Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития 

страны». 

Основная задача проекта это разработка комфортной среды проживания 

людей, за счет доступа населения к основным услугам, совершенствования 

жилищно-коммунальных условий и улучшения жилищного строительства, а 

еще обеспечения транспортной. Для финансирования проекта «Сильные 

регионы – драйвер развития страны» на 2021-2025 годы было выделено 7 568 

млрд тенге. Из которых доля республиканского бюджета- 53%, местного 

бюджета- 10% и внебюджетные средства составляют 37% от общего 

финансирования. 

В рамках реализации проекта ожидается:100% доступ всех регионов 

республики к чистой питьевой воде; 100% обеспечение канализацией всех 

городов; модернизация инфраструктуры более трех тысяч сел, где прогноз 
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охвата сельчан модернизацией составляет 90%; а также улучшение жилищно-

коммунальных условий более двух ста тысяч семей.[3] 

Рост инфляции - иная проблема, в результате которой уменьшается 

покупательская способность. Рост инфляции в 2021 году достиг максимального 

показателя с 2016 года. Следует отметить, что рост инфляции может привести к 

ужесточению денежно-кредитной системы и требовании внутреннего 

заимствования, увеличив процентные ставки для удержания инфляционных 

ожиданий.[4] 
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Социальное развитие региона является одним из важных вопросов 

экономической политики. Эффективность социального развития отражается в 

виде множества социальных показателей. Остановимся на наиболее важных на 

наш взгляд показателях. Рассмотрим показатели динамики населения 

Актюбинской области. Из данных рисунка 1, мы видим, что население 

Актюбинской области в период 2016-2020 годов возросло на 47,7 тысяч 

человек и составило на конец 2020 года 893,4 тысяч человек.  

По состоянию на 01.01.2021 г. наиболее привлекательным для 

проживания является областной центр, в нем проживало– 482,5 тыс.человек 

или 55,5% всех проживающих в области [1]. В разрезе районов наиболее 

населенными являются четыре района – Шалкарский, Мугалжарский, 

Алгинский и Хромтауский районы, где проживает около 200 тысяч человек или 

чуть более 23% жителей области.  

В Каргалинском, Кобдинском, Иргизском и Уилском районах в 

совокупности проживает 70 тысяч человек или 8% населения области. 

Отметим, что население самого многочисленного района области – 

Мугалжарского, лишь на 3 тысячи человек меньше численности населения 

перечисленных четырех районов.  
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                Примечание- источник:  Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК [4] 

Рисунок 1. Динамика численности Актюбинской области за 2016-2020гг., 

тыс.чел. 

В 2020 году количество занятых в экономике Актюбинской области 

составило 416,4 тысяч человек, отметим, что по сравнению с базисным 2016 

годом значение показателя снизилось на 1,8% (7,8 тысяч человек в абсолютно 

выражении), 20,9 тысяч человек (5,0%) имели статус безработных. Уровень 

безработицы за означенный период не превышал среднереспубликанского 

значения.   

Исследование структуры занятых в экономике показало, что составе 

занятых наблюдался рост наёмных работников (с 329,7 в 2016 г. до 355,6 в 2020 

году). Доля наемных работников возросла на 10,6%.  Численность 

самостоятельно занятых сократилась с 30,3% и составила в 2020 году 14,7% 

занятых в экономике области (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика трудовых ресурсов Актюбинской области за 2016-2020 г. 

 Трудовые ресурсы, 

Экономи-

чески 

неактивное 

население 

Экономически активное население 

из них 

всего безра-

ботные 

Занятые 

из них 

 наемные 

работники 

самостоя-

тельно 

занятые 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 год 182,6 429,3 20,7 408,6      329,7 78,8 

2017 год 182,6 429,5       20,6 408,9 339,9 69,0 

2018 год 178,4 438,6 21,1 417,6 356,4 61,2 

2019 год 185,2 437,3 20,8 416,5 356,7 59,8 

2020 год 188,4 437,3 20,9     416,4 355,6 60,8 

Примечание: составлено автором по данным Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам РК 

845.7

857.7

869.6

881.7

893.4

820

840

860

880

900

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Произошли изменения и в количестве экономически неактивного 

населения, так, в 2020 г. численность данной категории населения  составило 

188,4 тыс.чел. или 21% населения Актюбинской области. Принимая во 

внимание что за  анализируемый период наблюдался  рост численности 

населения области, увеличение числа экономически неактивного населения не 

является негативной тенденцией.  

Наблюдается рост среднемесячной заработной платы. За исследуемый период 

величина среднемесячной заработной платы возросла на 65457 тенге или более 

чем в 1,5 раза. Однако, сравнительно со среднереспубликанскими значениями   

однако в суммовом выражении среднемесячная заработная плата в 

Актюбинской области ниже республиканских средних значений (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Динамика среднемесячной заработной платы одного работника в Актюбинской 

области за 2016-2020 годы, тенге  

 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика 

Казахстан 

142898 150827 162673 186815 213003 

Актюбинская 

область 

117466 126640 137039 156595 182923 

Примечание: составлено автором по данным Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам РК 

 

Одним из важных экономических показателей являются индекс 

номинальных доходов, индекс реальных доходов населения и индекс 

потребительских цен. Динамике значений перечисленных показателей 

отражена на риснуке 2. 

 

 
Примечание- источник:  Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК 

Рисунок 2. Динамика индексов номинальных и реальных денежных доходов 

населения и индекса потребительских цен Актюбинской области. 

 

Как видно из рисунка 2, значения индекса реальных доходов населения 

превышают значения индекса потребительских цен. Такое положение 

демонстрирует опережающий рост доходов населения в сравнении с 
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инфляцией. В то же время мы можем видеть, что в 2016-2018 гг. индекс 

реальных доходов населения был ниже остальных индексов, то есть рост 

доходов населения не покрывал величину инфляции.  

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, отметим, что социальное 

развитие в области в целом характеризует положительную тенденцию. Уровень 

безработицы не превышает среднереспубликанские показатели и остается 

стабильным на протяжении исследуемого периода. В целом за исследуемый 

период уровень доходов населения превышает уровень инфляции. 
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«DREAMTEAM» АРМАНДАҒЫ КОМАНДАНЫ ҚҰРУ ТУРАЛЫ 

 

Мыңтай Д.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазіргі таңда екінің бірі өз кәсібін ашып, бизнес жасайды. Алайда 

көпшілігі ұйым құрылғаннан көп ұзамай кәсібін тоқтатып жатады. Шағын және 

орта бизнесте осындай құлдыраулар көп ұшырасады, әсіресе жаңадан ашылған 

кәсіпорындар үшін көп қиындықтар бар. Көпшілігі бұны бизнесті жүргізуге 

икемнің болмауынан деп шешіп, қолын сілтеп қоя береді. Негізінен басты 

проблема - команданың дұрыс құрылмауынан болып жатады. Сондықтан да 

мен дрим тимді қалай құру қажет деген тақырыпта мақаламды жазып отырмын.  

Кез келген бизнестің ең маңызды бөлігі - команда. «Dream Team» (ағылшын 

тілінен - «арман командасы») идеясы көптеген ірі компаниялар мен табысты 

стартаптардың ішкі процестеріне өте тығыз енгізілген. 

Жоба іске қосылып, алғашқы инвестицияларды алған кезде, осы кезеңде 

компанияға толық штатты HR қажет. Ол маман ретінде акционерлермен пікір 

таластыратын және команданың дамуына өзінің көзқарасын дәлелдейтін 

толыққанды серіктес болуы керек, яғни жақсы команда құру үшін аутсорсинг 

ретінде қарапайым рекрутерді жалдап үнемдеуқателік болады. 

Тіпті ең кішкентай компаниялар HR менеджеріне инвестиция салуы 

керек. HR-менеджерлер еңбек құқығы саласындағы сарапшылар болып 

http://aktobe.gov.kz/ru
http://aktobe.gov.kz/?q=ru/otchet_akima_oblasti
https://stat.gov.kz/
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табылады, сондықтан олар компанияның ақшасын үнемдей алады және ұзақ 

мерзімді перспективада сіздің компанияңызды қиындықтардан сақтайды. 

Сондай-ақ менеджер корпоротивтік мәдениетті, сыртқы имиджді, 

өнімділік пен тартымдылықты қалыптастыру аясында өз әріптестері үшін үлгі 

болып табылады. Табысты командада қызметкерлер басшысын компаниядағы 

қолайлы атмосфераны сақтаудың қайнар көзі және шабыт беруші ретінде 

қарастырады. HR маманы сонымен қатар командадағы ең ықпалды 

қызметкерлердің бірі болуы керек және компанияның ішкі HR брендін 

дамытуды ұмытпай, әріптестерін жобаға қатысуға шақыру үшін өздерінің жеке 

брендін пайдалануы керек. 

HR маманы компанияда Dream Team құруға қалай әсер ете алады? 

Бірнеше маңызды қадамдарды ұсынамын: 

1. Ұжымда ортақ мақсаттың болуы 

Қарапайым еңбек ұжымынан айырмашылығы, нағыз команданы ортақ мақсат 

біріктіреді. Ұйым мақсаты, команда мүшелерінің көз алдында әрдайым елестеп 

және естіліп тұруы керек. Ол үшін біртұтас ақпараттық кеңістікті құру және 

қолдау қажет – ұжымға мақсаттың не екенін, осы мақсатқа жету жолында 

команда қай жерде екенін, қандай қиындықтарды жеңу керек екенін түсіну 

маңызды. Адамдар істің қалай жүріп жатқанын неғұрлым көп түсінсе, 

соғұрлым бастама болады. Айқындау құралдары әртүрлі болуы мүмкін - 

тұрақты жиналыстардан ақпараттық сілтемелер немесе жобалар бойынша ашық 

есептерге дейін. 

2. Ұжымдағы әр түрлі адамдар 

Идеалға жақын команда дағдылары, түрлері, көзқарастары және тәжірибесі 

жағынан жан-жақты болуы керек. Бұл үшін командаға әртүрлі жеке типтегі 

адамдарды қабылдаған жөн. Кейбір адамдар бәрін және аздап істегенді 

ұнатады, ал басқалары бір нақты тапсырмаға терең және мұқият енуді ұнатады. 

Кейбіреулер жаңа идеяларды жасайды, басқалары оларды қалай жүзеге асыру 

керектігін біледі. Жалпы айтқанда осылардың барлығын қозғаушы тетік ретінде 

менеджер өз алдына ментор қызметінде атқарады. 

3. Ортақ құндылықтар 

Командада әр түрлі ойлайтын қызметкерлер болғанына қарамастан, оларда 

ортақ нәрсе болуы керек. Әрбір ұжымда жұмыс істеу үшін рухани жағынан 

ортақ құндылықтар біріктіретін адамдарды таңдаған дұрыс. Бұл құндылықтар 

қызметкерлер үшін де, бизнес үшін де бірдей болу керек. 

4. Өнімді байланыс 

Командалар компания ішінде қызметкерлер арасындағы өзара әрекеттесу 

ережелерін нақты көрсететін жоғары сапалы коммуникация үлгісін құруы 

керек. Ақпаратпен бөлісуге дайын болу, жанжалсыз қарым-қатынас, 

әріптестерге сенім және өз шешімдері үшін жауапкершілік тиімді өзара 

әрекеттесу және команданың жұмысы үшін күшті негіз жасайды. 

5. Активтілік 

Командадағы әрбір адам бизнес процесіне өзінің қатысуын сезінуі керек. Бұған 

тікелей менеджер, сондай-ақ басқа топ мүшелері көмектеседі. Көзге еленіп, 
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жұмысқа тартылған қызметкерлер барған сайын жақсы жұмыс істейді, 

бастамашылдық танытады және өнімділігі жоғары болады. 

6. Білім 

Қызметкерлерге үздіксіз білім алуға және олардың тәжірибесін арттыруға 

мүмкіндік беру керек. Осылайша адамдар компаниямен және бизнеспен бірге 

өседі. 

7. Қызметкерлеріңізге уақыт бөліңіз 

Компания менеджменті мен HR командамен байланысу үшін уақыт бөлуі керек, 

көбірек ашық сұрақтар қою арқылы қызметкерлерден жоғары табыс ала аласыз. 

Тимбилдинг ұйымдастыру өте тиімді әдістердің бірі деуге болады. 

8. Ең жақсы командалар спорттық сайыстарда көрінеді 

Спорт үнемі көрнекті командаларды шығарады. Чемпионаттағы ескек есу 

командасының тамаша уақытта бірге қозғалуынан бастап, кәсіпқой 

велошабандоздардың команда көшбасшысына жасаған құрбандықтарына дейін 

спорт бізге командалардың сенім, нақты белгіленген мақсат және ортақ мақсат 

арқылы қалай жақсырақ жұмыс істей алатынын үйретеді. 

Сондай-ақ құзыретті HR – бұл қуатты, ұйымшыл және кәсіби команда 

құра алатын, сонымен қатар бүкіл компанияның жұмысын қамтамасыз ететін 

адам екенін атап өткім келеді. Оның басты мақсаты – адамдардың мүддесін 

ескере отырып, бизнеске көмектесу. 

Дұрыс құрылған HR процестерімен адамдар кейбір тапсырмаларды 

орындап қана қоймай, сонымен қатар өздерінің кәсіби және жеке дамуы 

арқылы компанияның дамуына инвестиция жасаған болады. Өз кезегінде бұл 

қызметкерлер, басшылық және бизнес үшін табыстың тұтас кілті болмақ! 

Қорытындылай келе, лидерлік пен басқару саласында көп еңбек сіңіріп 

үлгерген және заманауи бестселлердің бірі «лидерлер ең соңынан тамақтанады» 

кітабының авторы Саймон Синектің ойын ортаға салғым келеді: «әрбір 

жұмысшы біреудің ұлы немесе біреудің қызы. Ата-ана кейіпінде компания 

басшысы олардың қымбат өміріне жауапты». Яғни, әрбір ұйым отбасы ретінде 

қабылданса, оның басшылығы өзін ата-ана сияқты сезіну қажет. Сонда бұл 

ұйымда, нағыз отбасыдағыдай сенім ұялайды. 
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Aуыл шapуaшылығы – бұл Қaзaқcтaн Pecпубликacының cыpтқы жәнe 

ішкі экономикacының дaмуынa өз үлecін қоcaтын 8 caлaлapдың біpі болып 

тaбылaды. Қaзaқcтaндa aгpapлық caлaны экономикaның жeтeкші caлacынa 

қaлыптacтыpу үшін cоңғы онжылдықтa aгpоөнepкәcіптік кeшeнді (AӨК) 

дaмытудың біpнeшe бaғдapлaмaлapы әзіpлeнді, aгpapшылapды қapжылaндыpу 

тәcілдepі өзгepді.  

«Әpинe, Қaзaқcтaн aуыл шapуaшылығы дaмығaн болуы кepeк. Біз 

толықтaй дepлік aуыл шapуaшылығы өнімдepімeн өзін-өзі қaмтaмacыз eтугe 

көшуіміз кepeк. Қaзіp біз іpі компaниялapмeн жәнe инвecтоpлapмeн жұмыc 

іcтeйміз. Aзық-түлік бaғacы 40 пaйызғa өcті. Біз бaғaның өcуін тeжeугe 

тыpыcaмыз, міндeт оңaй eмec, біз бұл мәceлeлepді шeшeтін болaмыз», – дeді 

пpeзидeнт. [1] 

Қaзaқcтaнның aуыл шapуaшылығы caлacы әpқaшaн ұлттық экономикaның 

бaзaлық құpaмдac бөлігі болып caнaлды. Бұл epeжeнің нeгізі pecпубликaның 

біpқaтap apтықшылықтapы болып тaбылaды: 

- үлкeн aумaқтың болуы. Қaзaқcтaн жaн бacынa шaққaндaғы eгіcтік жep көлeмі 

бойыншa әлeмдe eкінші оpындa; 

- acтық жәнe ұн бойыншa іpі экcпоpттaушылap қaтapынa кіpу; 

- көpші eлдep (Қытaй, Оpтaлық Aзия, EAЭО жәнe ТМД) apacындa aзық-түлік 

өнімінe cұpaныcтың өcуі. 

2021 жылдың нәтижecі бойыншa, aуыл шapуaшылық caлacының үлecі 

жaлпы ішкі өнімнің 3,3 тpлн тг нeмece 4,5% - ды құpaды. Cоңғы 5 жылдa aуыл 

шapуaшылығының өндіpіcімі 4,7% - ды құpaғaн көpceткішті acпaй, өзінің 

позицияcын нaқ ұcтaнды. Жәнe қaзіpгі тaңдa дa оcы позицияcын ұcтaнып кeлe 

жaтыp. 

Aуыл шapуaшылығының жaлпы қоcылғaн құнның мөлшepі мeмлeкeттік 

бюджeттің 5,1% нeмece 3 тpлн тг құpaйды. Cоңғы 10 жылды қapacтыpғaндa, 

жaлпы қоcылғaн құн бойыншa 2011 мeн 2015 жылдap eң жоғapғы көpceткішкe 

иe болды – 6%. Aл 2015 жылдaн кeйін бұл көpceткіш тұpaқты 5% - ды қaмтиды 

[2]: 
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Aуыл шapуaшылығы caлacының жaлпы қоcылғaн құнның жылдық 

cтpуктуpacы, % 

  

Біз білeтіндeй aуыл шapуaшылығы caлacы тeк мaл шapуaшылығынaн 

eмec, cонымeн қaтap өcімдік шapуaшылығын дa aйтa aлaмыз. Қaзaқcтaн 

бойыншa мaл шapуaшылығынaн бөлeк, өcімдік шapуaшылығы дa жaқcы 

көpініcкe иe. Eгepдe 2012 жылғa дeйін бұл caлaның көpceткіші тікeлeй aуa paйы 

мeн климaттық өзгepіcтepгe бaйлaныcты болып, төмeн дәpeжeгe иe болca, 2012 

жылдaн кeйін жоғapғы көpceткішкe иe болды. Мыcaлы, 2018 – 2020 жылдap 

apaлығындa өcімдік шapуaшылығының өcу тeмпы 5,3% - ды тұpaқты құpaды. 

[3] 

Aуыл шapуaшылығының жaн бacынa шaққaндaғы жaлпы шығapылым 

көpceткіші өңіpдeн өңіpгe қapaй aйтapлықтaй түpлeнeді. Cолтүcтік Қaзaқcтaн 

облыcы бойыншa aйтcaқ, ол aбcолютті көшбacшы болa отыpып, Aқмолa 

облыcымeн caлыcтыpғaндa көpceткіштep apacындa eкі ece дepлік 

aйыpмaшылыққa иe: тиіcіншe мaл шapуaшылығы мeн өcімдік шapуaшылығын 

шығapу бойыншa 1,8 жәнe 1,4 ece жоғapы. Aл өңіpлepдің біp жapтыcындa 

өcімдік шapуaшылығы өнімі мaл шapуaшылығынaн 1,0-дeн 2,5 eceгe, aл бacқa 7 

облыcтa мaл шapуaшылығы өндіpіcі өcімдік шapуaшылығынaн 1,0-4,2 eceгe 

acып түceді: 

№ Облыc aтaуы  Мaл 

шapуaшылығы 

Өcімдік 

шapуaшылығы 

1. Cолтүcтік Қaзaқcтaн облыcы 657,9 265,4 

2. Aқмолa облыcы 363,8 185,3 

3. Қоcтaнaй облыcы 305,7 135,2 

4. Aлмaты облыcы 184,6 176,1 

5. Шығыc Қaзaқcтaн облыcы 160,7 211,9 

6. Пaвлодap облыcы 148,7 154 

7. Түpкіcтaн облыcы 147,8 128,9 

8. Жaмбыл облыcы 130,9 107,7 

9. Aқтөбe облыcы 98,8 172,3 

10. Қapaғaнды облыcы 88,3 112,5 

11. Қызылоpдa облыcы 79,1 50,2 

12. Бaтыc Қaзaқcтaн облыcы 74,2 140,6 

13. Aтыpaу облыcы 42,6 63,3 

14. Мaңғыcтaу облыcы 4,5 18,8 

Мaл мeн өcімдік шapуaшылығы бойыншa жaн бacынa шыққaн жaлпы 

шығapылым көpceткіші, млн тг. 

 

Елімізде агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға көптеген жылдар бойы 

мемлекет тарапынан зор көңіл бөлініп келеді. Қазіргі таңда ҚР Үкіметінің 

алдына қойған маңызды міндеттерінің бірі ұлттық экономиканың негізгі 

драйверлерінің бірі ретінде АӨК-нің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып 

отыр. Мысалы, еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстанда он 
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бағдарламалық құжат әзірленді және осылардың негізінде АӨК саласындағы 

мемлекеттік саясат іске асырылып келеді. 

Сондай-ақ, салаларды мемлекеттік қолдау жүйесін жетілдіру мақсатында 

2006 жылы "ҚазАгро" Ұлттық холдингі құрылды, оның құрамына ауыл 

шаруашылығына мемлекеттік қолдау көрсететін еншілес ұйымдар кірді. 

Бүгінгі күні іске асырылып жатқан Қазақстанда ҚР агроөнеркәсіптік кешенін 

дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 

басты мақсаты - АӨК-дегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылығы 

өнімінің экспортын 2017 жылмен салыстырғанда кемінде 2,5 есе ұлғайту. 

Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын жалпы шығыстар 2 774,6 

млрд. теңгені құрайды, оның 90% - ы бюджет қаражатына тиесілі.[4] 

Жоғарыда келтірілгендер негізінде ауыл шаруашылығын дамытудың 

негізгі үш бағытын топтастыруға болады: олар экономика драйвері, азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ауылдық аумақтарды әлеуметтік дамыту. 

Бірінші бағыт  экономиканың драйвері елдің экономикалық өсуіне жоғары үлес 

қоса алатын ауыл шаруашылығының ресурстық әлеуетін дамытуды білдіреді  

және ол ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортқа бағдарлануы шешуші рөл 

атқарады. 

Екінші міндет азық-түліктің негізгі түрлері бойынша халықтың 

қажеттіліктерін тұрақты қамтамасыз ету үшін көзделген шараларды жүзеге 

асыруға бағытталған. Мұнда өнімдердің физикалық және экономикалық 

қолжетімділігінен, сапасы мен қауіпсіздігінен басқа, импорттық 

жеткізушілерден азық-түлік тәуелсіздігі және 80% деңгейіндегі отандық өндіріс 

те осы бағыттың негізгі компоненттері болып табылады. 

Ауылдық аумақтарды әлеуметтік дамыту әлеуметтік әл-ауқатты 

қамтамасыз ету – ауылдық жерлерде өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыру 

шараларын қамтиды. Бұл, бірінші кезекте, ауыл тұрғындарының жұмыспен 

қамтылуын қамтамасыз етуді және кірістерін әртараптандыруды қамтиды. 

Соның ішінде, білім беру мен денсаулық сақтау жүйелеріне қолжетімділік пен 

олардың сапасы қосымша басымдықтар болып табылады. 

Үш бағыттың бұл тұжырымы аграрлық сектордың жай-күйі мен даму 

перспективаларын талдау кезінде қолданылуы мүмкін тәсілдердің көп 

қырлылығын көрсетеді. Бұл мемлекеттік саясатты шолудан көрініп тұрғандай, 

белгілі бір уақыт аралығында бірден бірнеше тұжырымдамалар басымдыққа ие 

бола алатындығын жоққа шығармайды. Ауыл шаруашылығы алға қойылған 

міндеттердің әрқайсысына қаншалықты сәйкес келетіндігі маңызды. 
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ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР ПЕРСПЕКТИВАСЫНДАҒЫ 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ АССЕССМЕНТ 

 

Бирлес К.Б., Ғиният Ф.М., Қуандық Н.Ә., Табынбаева А.А., Хайруллина 

А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ұйымдастырушылық өзгерістер орын алатын ұйымдағы жаңа жағдайды 

сипаттау үшін төрт негізгі мәселені бөледі. 

Бәсекелестік саласындағы өзгеріс - ұйымдар нарықта және өнімде емес, 

өз құзыретінде, әлеуметтік байланыстарда және жаңа идеяларда шайқасады. 

Ұйымның қорытынды өнімінде зияткерлік компонент үлесінің артуы біліммен 

тиімді жұмыс істеуді талап етеді. 

Сыртқы ортаның жаппай серпінділігі - өзгерістер ұлттық және салалық 

қана емес, сондай-ақ кәсіби және тұрмыстық шекаралардан да асып түседі. 

Жаһандық кадрлық нарық - ұйымдар кәсіпқойлар үшін бір-бірімен, 

аймақтармен және кәсіпқойлардың өздері үшін бәсекелеседі. Үздіксіз білім 

беру, сондай-ақ даралау процестері көптеген адамдар үшін дәстүрлі мансап 

("ұйым ішінде") желілік мансапқа ("кәсіби қауымдастық ішінде") ауысады. 

Ұйымдар ұйымды басқарудан қоршаған ортаны басқаруға (ұйымның контексті) 

ауысқан кезде осы қиындықтарға жауап береді - жағдайдың даму 

тенденцияларын болжау, ұйымдастырушылық мақсаттарға қол жеткізудегі 

мүмкін проблемаларды болжау, болашақты бағдарламалау болып жатады. 

Ұйымның даму траекториясын бірегей етеді. Ұйымдастырушылық 

формалардың икемділігі, ұйымның шекарасын кеңейту және ұйымішілік 

қызмет қағидаттарының күрделенуі бірегей мәселелерді шешу үшін "нүктелік" 

білімді қалыптастыруды және корпоративтік білімді бәсекелестік артықшылық 

көзіне айналдыруды талап етеді. 

Өзгерістерді корпоративтік стратегия мен мәдениетке біріктіреді. 

"Ұйымдастырушылық өзгеріс" ұғымының мазмұны – болашақта сәтті қызмет 

ету үшін түбегейлі маңызды құзыреттіліктерді болжау және оған қол жеткізу 

жөніндегі ұйымның саналы қызметі. Демек, жаңа кадрлық технологияларға 

қойылатын талаптарды нақтылау. 

Контексттеу - болашақ ұйымды бағдарламалау, мақсат қою, өзгеруге 

ынталандыру (болашақ түрлендірулерге назар аудару). 

Құзыреттілік - басқарушы персоналдың транскәсібишілігін, "ұйымның 

негізгі ойыншыларының" рөлдік әмбебаптығын және бірлескен қызметтің 

командалық түрлерін қамтамасыз етуге бағдарлайды. 

Кешенділік - ұйымдастырушылық жағдайдың үш аспектісіне бір мезгілде 

назар аудару: жеке тұлға, топ (ұйым) және бірлескен қызметтің мәні. 

Ұйымның кадрлық әлеуетін перспективалық бағалауды қамтамасыз ету үшін, 

іске асырылмаған және көбінесе ұйым білдірмейтін қызметті бағалау үшін 

критерийлерді қалыптастыру қажет. 
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Бағалаудың болжамдылығын қамтамасыз ету үшін "кәсіби мазмұнды" 

қолданған жөн, ал өзгерістер жағдайында жұмыс істеу қабілетін бағалау үшін 

міндеттердің кәсіби мазмұны болашақта ұйымның сәтті қызметі үшін маңызды 

даму стратегиялары мен жаңа технологияларға қатысты болуы керек. Бұл 

бағалау аясында мақсат қою және жаңа кәсіби мазмұнды игеру бір уақытта 

болатын жаңа процесті белгілейді. 

Инновациялық мазмұнмен жұмыс ұйымдастырушылық дамудың ықтимал 

шешімдері мен стратегияларына келісілген (топішілік және топаралық) 

қатынасты дамыту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

Топтық іс-әрекет және топтар арасындағы өзара іс-қимыл мәселені шешу жаңа 

топтық және топ үстіндегі нормаларды (мәдени үлгілерді) әзірлеуге ғана емес, 

сонымен қатар ең тиімді рөлдік құрылымды қалыптастыруға мүмкіндік 

беретіндей етіп құрылады. 

Болашақ құзіреттіліктерді болжау үшін есептеу орталығының 

технологиясын қолдануға тырысу шартты уақыт режиміндегі өзгерістер 

процесін модельдеу қажеттілігіне тап болады. Перспективалық айналымға 

байланысты "стратегиялық ассесмент" деп атауға болатын мұндай 

процедураның аясында ұйымның ықтимал болашағы қысқаша түрде 

ойнатылады, бұл жеке әлеуетті бағалауға ғана емес, сонымен қатар "адами 

капиталға" әсер етуге мүмкіндік береді, мысалы, белгілі бір тұлға деңгейінде, 

жеке топтарда, сондай-ақ тұтастай ұйымда. 

Ассесмент технологияларын жіктеудің мүмкіндік негізі - ұйымның 

құзыреттілік түрін сәйкестендіруге бағдарлайды.  

Ассессменттің келесі түрлерін ажыратады: 

1) Дәстүрлі ассессмент - стандартты құзыреттер (ұйым қызметінің осы түрі 

үшін үлгілік міндеттерді шешу қабілеті). 

2) Даму ассессменті – түйінді құзыреттер (ұйымның қызметтің осы түрі үшін 

инновациялық міндеттерді шешу қабілеті). 

3) Стратегиялық ассессмент – жетекші құзыреттер (ұйымның кәсіби қызметтің 

жаңа түрлерін құруға қабілеттілігі). 

Стратегиялық ассессменттің принциптеріне келесілерді жатқызуға болады:  

- бағдарлама аясында қатысушыларға кең еркіндік беріледі және олар 

болашақты жобалауда тең серіктес ретінде әрекет етеді; 

- бағдарлама ағымдағы жағдайды бағалау құралы ғана емес, өзгерістерді 

дайындау және бастау үшін ағымдағы жағдайды өзгерту әдісі болып табылады; 

- бағдарлама ұйымдастырушылық жағдайдың үш аспектісімен – персоналмен 

(жеке деңгей), топтармен және тұтастай ұйыммен (корпоративтік мәдениет 

деңгейі), қызмет мазмұнымен (басқарушылық технологиялар деңгейі) бір 

мезгілде жұмысқа бағдарланған; 

- кадрлық әлеуетті бағалау және даму процестерін бастау кәсіпқойлар мен 

топтар үшін стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу үшін қажетті жаңа 

материалда жүзеге асырылады; 

- бағалау бағдарламасы қатысушыларға өзгерістер процесіне дайындық 

деңгейін және өз тиімділігін арттыру жолдарын түсінуге мүмкіндік береді. 
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Қолданылған әдебиет: 

1. http://www.psycho.ru  

 

Ғылыми жетекшісі – аға оқытушы, менеджмент магистрі  

Тасмаганбетова С.Ж. 

 

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО - ОДИН ИЗ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСКРИМИНАЦИИ 

 

Сержанова А.М., Қонысова А.Т., Сапарова К.Б., Гулимбаев Ш.А., 

Смағұлова А.Ш. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 

 

Современный мир, благодаря цифровым технологиям, предоставляет 

населению РК колоссальные возможности, которые позволят повысить 

качество жизни. 

Доступность цифровых технологий - один из показателей уровня 

развития страны. В зависимости от регионов, менее развитые государства, как и 

прежде, отстают по количеству интернет-пользователей. Так, и в нашем 

примере, в региональном разрезе нашей страны наблюдается аналогичная 

картина. Отдельные регионы Казахстана (села, аулы) все еще отрезаны от 

Интернета, что влияет на налаживание социальных связей, культурный обмен, 

уровень образования и в целом на их экономическое состояние.  

Благодаря Интернет-ресурсам, граждане РК имеют возможность 

удаленно получать необходимые справки и документы при помощи ЭЦП 

(электронной цифровой подписи), участвовать в различных государственных 

социальных программах, быть информированными касательно своего здоровья, 

найти работу и.т.д. Предприниматели, не владеющие инструментами 

цифровизации, могут понести определенные убытки,  потерять потенциальных 

клиентов и перспективных сотрудников, лишаются возможности продвижения 

и выхода бизнеса на новый уровень развития. 

Сотни тысяч казахстанцев, не вовлеченные в ИТ, ограничены в своих 

возможностях реализовывать плоды своих трудов и быть участником 

рыночных отношений,т.е. экономически от цифрового неравенства 

проигрывает весь Казахстан.  

Digitaldivide – цифровое неравенство, или цифровой разлом, официально 

признано ООН как вид социальной дискриминации. По данным аналитических 

исследований McKinsey, в развитых странах доля интернета в ВВП достигает 

6%. А ведь развитие интернета может выступать сильным прогрессом 

экономического роста.  

В каждой точке мира,с различной степенью серьезности существует 

цифровое неравенство, что говорит о глобальности проблемы. Масштабы задач 

по преодолению этой проблемы равнозначнызадачам по преодолению нищеты.  

http://www.psycho.ru/
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По словам государственного деятеля РК Д.Абаева, в казахстанском обществе 

есть две линии цифрового разлома: поколенческий и территориальный. 

Молодежь – активная социальная единица, которая гораздо быстрееосваивает 

современные технологии. В этой связи большинство интернет-пользователей в 

Казахстане - это граждане в возрасте до 40 лет. 

Также можно наблюдать аспекты цифрового неравенства в Казахстане, 

где доступ к цифровым услугам в сельской местности ниже, чем в городской 

среде.Согласно переписи населения, сельские жители – это менее половины 

населения РК, отсюда можно наблюдать масштабы проблем цифровой 

дискриминации. 

Одной из задач перед государственной программой «Цифровой 

Казахстан» является достижение уровня цифровой грамотности населения в 

2022 году в 83%. Уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 

74 лет в 2020 году составлял 84,1%, она увеличилась по сравнению с 2019 

годом на 2 процента, при целевом индикаторе программы в 2020 году в 80%. 

Стоит отметить обеспечение цифровой грамотности, в том числе и в 

региональном разрезе, сюда входит также в показатели достижения целей 

устойчивого развития в РК в сфере образования. 

К сожалению, уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6–74 

лет в разрезе областей выглядит уже не столь оптимистично. 

Так, 4 из 17 регионов РК не достигли показателя в 80% за 2020 год.  

 Акмолинская область – 74,9% 

 СКО и ЗКО – 78,8% 

 Мангыстауская область – 79,6% 

 В остальных областях уровень цифровой грамотности составляет 

от 80,9% (в Жамбылской области)до 91,4% (в городе Алматы). 

Доля домашних хозяйств, которые имеют доступ к сети Интернет, в том 

числе через мобильный телефон, в среднем по РК за 2020 год составила 92,4%. 

Во всех четырёх областях, где уровень цифровой грамотности не превысил 

80%, доля домохозяйств с доступом к интернету меньше средне 

республиканского значения: это в Мангистауской области — 90,2%, в Северо-

Казахстанской — 89,5%, в Западно-Казахстанской — 89%, в Акмолинской — 

лишь 85,6% (наименьший показатель среди всех регионов РК). 

Основная причина, которая сдерживает использование всемирной сети в 

домохозяйствах, по мнению местного населения является отсутствие в ее 

потребности. Так, в списке регионов-аутсайдеров эту причину указали от 82,1% 

до 85,5% респондентов. 

Немаловажную роль играет высокая стоимость услуг: в Акмолинской области 

это мешает 12% респондентов, в Северо-Казахстанской — 10,8%, в 

Мангистауской — 8,1%. 

6,8% респондентов Западного Казахстана указали причиной неиспользования 

социальных сетей физическое отсутствие доступа к всемирной паутине в их 

местности. 
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В настоящее время доступ к мобильному широкополосному интернету 

положительно влияет не только на быт сельчан, но и на цифровизацию в 

сектора сельского хозяйства и процент занятости жителей села. 

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к 2021 году 

показатель предприятий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 

использующих доступ ко Всемирной сети достиг 4 тыс. От общего количества 

отчитавшихся компаний в данном секторе их доля составила 55,9% (в 2017 году 

- 35,5%). Предприятия, имеющие выход в сети Интернет, активно пользуются 

ею для реализации своих товаров и услуг, взаимодействия с клиентами и 

партнерами посредством социальных сетей.  

 
Расчеты Ranking.kz на основе данных Бюро национальной статистики АСПиР 

РК 

 

Используя механизм государственно-частного партнерства, в настоящее 

время внедряется проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских 

населённых пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-

оптических линий связи».  

Завершение строительства ВОЛС на территории Казахстана даст 

возможность жителям сел и отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов пользоваться всеми возможностями телекоммуникационных услуг: 

интернетом, телевидением, телефонией, сервисами видеонаблюдения и т.д. 

Также, появление точек подключения к «оптике» позволяют развивать 

мобильные сети сотовой связи 3G/4G в селахв рамках проекта «250+». Эти два 

проекта создают основу для полной модернизации сельской телефонной связи 

во всех сельских местностях области.  

Еще одним решением по устранению цифрового неравенства является 

Закон РК «О доступе к информации», развитие «Открытого правительства». На 

портале электронного правительства eGov.kz существует единый модуль, 

который состоит из четырех компонентов: интернет-порталы «Открытые 

данные», «Открытые нормативно-правовые акты», «Открытые бюджеты» и 

«Открытый диалог». 

Проблема цифрового неравенства является одной из значимых в нашей 

стране. Правительство наряду с обычными гражданами должно проводить 
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больше информационных работ в отдаленных местностях для пропаганды 

цифровизации всех секторов нашей жизни. Это даст возможность приобретать 

на селе навыки работы, связанные с информационными технологиями, 

получать дистанционное образование, проходить курсы повышения 

квалификации и переподготовки, получить удалённую работу, услуги 

телемедицины.  Так мы сможем построить более открытую, доступную и 

конкурентоспособную экономику посредством внедрения интеллектуальных 

систем в основные отрасли экономики. 

 

Использованные источники:  

1. https://kdb.kz/pc/news/news/8322/ 

2. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37823214 

3. https://forbes.kz/process/technologies/ustranenie_tsifrovogo_neravenst

va_v_kazahstane/ 

4. http://ranking.kz/ru/a/infopovody/internetizaciya-sela-menyaet-k-

luchshemu-usloviya-zhizni-naseleniya-i-biznesa-mobilnym-internetom-

aktivno-polzuyutsya-uzhe-87-selskih-semej 

 

Научный руководитель- старший преподаватель, магистр менеджмента 

Тасмаганбетова С.Ж. 

 

АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Акимадин Е., Сандыбеков Б., Халел Д. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ел АӨК-інің даму стратегиясын жасақтауда дамыған мемлекеттердің 

аграрлық секторды мемлекеттік реттеу бойынша тәжірибесі маңызды мәнгеие. 

Дүниежүзінің бірқатар елдерінде ауыл шаруашылығын реттеу тетігі ДСҰ-ының 

әрекет ету қағидаттарына негізделген, бұл қағидаларда аграрлық секторды 

қолдау бағыттары бар. Батыс елдерінің  аграрлық саясатында екі бағытты 

ажыратуға болады: солтүстік американдық, батыс еуропалық. Бірінші бағытты 

азық-түлік пен ауыл шаруашылығы шикізатын негізгі экспорттаушылар 

ұстанды (Канада, АҚШ, Австралия, Жаңа Зеландия), екінші бағытты – Батыс 

Еуропа елдері, сондай-ақ Жапония мен өзге де кейбір азық-түлікті 

импорттаушы елдер ұстанды. Америкалық агроөнеркәсіптік саясат, негізінен, 

оның ішінде қаржыландырудың көмегімен, ел ішінде өндірісті шектеуге, 

өндірушілерді субсидиялаудан бас тартуға және бір мезгілде экспортты 

ынталандыруға бағдарланған. 

Батыс Еуропа елдеріндегі шаруашылықты қайта құру тәсілі басқаруда 

АӨК-ін дамытуды тікелей мемлекеттік реттеуден, «автономдық тетіктерді», ең 

алдымен ішкі әлеуеті, оның ішінде кәсіпкерлікті ынталандыруға ауыстырудан 

көрінді. Әлеуметтік-экономикалық дамуды теңестіру тұжырымдамасы 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37823214
https://forbes.kz/process/technologies/ustranenie_tsifrovogo_neravenstva_v_kazahstane/
https://forbes.kz/process/technologies/ustranenie_tsifrovogo_neravenstva_v_kazahstane/
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әлеуметтік-экономикалық тиімділік және АӨК-нің бәсекеге қабілеттілігі 

тұжырымдамасымен алмастырылды. Оның жақтастары халықтың, шағын және 

орта агроөндірушілердің маңызды бөлігі оны енгізуден зардап шеккенімен, 

бұрынғы мемлекеттік көмек енді қол жетпейтінге айналған. Сол себепті, 

аграрлық саясат енді бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағыт алуы тиіс деп 

саналады. Сәйкесінше, саланың (сала тармағының) мәселесі шаруашылық 

тұрғыдан артта қалуда емес, ресурстардың әлеуетін тиімді пайдаланбауда 

жатты. Мемлекеттік реттеудің еуропалық жүйесі ішкі өндіріс пен импортты 

алмастыруға, мамандануға, мөлшері және меншік сипаты және т.б. бойынша 

ерекшеленетін шаруашылықтың белгілі бір түрлерін қолдауға, бұл ретте 

қолдаудың ішінара болуына, сонымен қатар тапсырмалардың орындалу 

кезеңділігінің аумақ бойынша сақталуына бағытталған. Сұранысқа қарағанда 

ұсыныс басым болуымен, АҚШ, Канада, Австралия, Аргентина және өзге 

елдерден экспортталатын арзан азық-түлік және ауыл шаруашылығы 

шикізатының артылуымен сипатталатын «сатып алушы нарығының» қалыптасу 

жылдарында ауыл шаруашылығы нарығындағы бәсекелестіктің артуы 

еуропалықтардың өздері өндірген ауыл шаруашылығы тауарларының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін агроөнеркәсіптік интеграцияны кеңейтуіне 

мүмкіндік берді. Интеграция қуатты өнеркәсіптік-техникалық базаға, білікті 

жұмыс күшіне, өндірісті ұйымдастырудың қоғамдық түрлері – шоғырландыру, 

мамандандыру мен кооперативтендіруге сүйенді.  

Еуропалық қауымдастық елдерінің ауыл шаруашылығы саясаты мына 

принциптерге негізделді: – агроөнеркәсіптік саладағы экономикалық және 

әлеуметтік саясаттың қиысуы; – бірыңғай кепілдендірілген бағаларды ұстап 

тұру; 

өзге (үшінші) тараптармен сауданың жалпы қағидаттарын әзірлеу; - аграрлық 

секторда жұмыспен қамтылуды қамтамасыз ету; - өнім, қызмет, жұмыс 

күшімен еркін алмасу; - ауыл шаруашылығы саясатын ортақ қаржыландыру. Әр 

алуан ауыл шаруашылығы нарықтарын мемлекетаралық мемлекеттік реттеу 

тапсырыс пен ұсынысты ескеріп бағалар нарығын, валюталық курстарды, қарыз 

пайызын қолдана отырып, сонымен қатар кезең кезеңімен, атаулы және 

жобалар бойынша нарықтық принциптерге негізделеді. Сонымен, ауыл 

шаруашылығы тауарларына бірыңғай бағалар ең алдымен астыққа енгізілді, бұл 

ретте бірыңғай бағалардың міндеті – ең алдымен шаруашылықтардың табысын 

көбейту шарасына қарағанда тұтынушылар, өндірушілер, делдалдар, нарыққа 

ішкі және сыртқы қатысушылар арасында ымыра табу, өйткені нарық 

жағдайында ең тиімді қызмет ететін кәсіпорын дамуы тиіс. ЕО аграрлық 

саясаты икемділігімен және әрекеттерінің жүйелілігімен ерекшеленеді.  

Аграрлық сектордың дамуының әр түрлі кезеңдерінде мынандай басым 

бағыттар ұсынылды: 

- жаңғыртуды қаржыландыру; – мамандандыруды дамыту; – нарық тетіктерін 

жетілдіру; - өтімнің заманауи жүйесін құру; - агроөнеркәсіптік қауымдастықтар 

мен интеграцияны дамыту; - экспортты субсидиялау; - шағын шаруашылықтар 

санын қысқарту; - шығындарды жабуға демеуқаржылар мен өндірушілерге 
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сыйақылар және т.б. бөлу; - күшті, ресурстарды шешуші бағыттарға 

шоғырландыру; - баға саясатын жетілдіру; - ауыл шаруашылығын тікелей 

субсидиялау; - ауыл шаруашылығындағы жеңілдетілген салық салу жүйесі. 

Қазіргі уақытта батыс елдерінің аграрлық саясаты екі әдіске сүйенеді: қаута 

бөлінген (экзогенді, дотациялық) және ынталандырушы (эндогендік). Біріншісі 

мемлекеттің шаруашылықтың барлық жағына мемлекеттің белсенді араласуын 

болжайды, бұл ретте аграрлық саясат жүргізудің негізгі субъектісі мемлекеттік 

биліктің сәйкес органдары, мәселен мемлекет болып табылады. Екінші жағдай 

нарықтық экономикалық саясаттың базалық принциптерінің бірі – 

субсидиарлыққа негізделеді. Бұл принципке сәйкес шешімді қабылдау құқығы 

аталған мәселе тікелей шешілуі мүмкін билік деңгейіне беріледі. Басқаша 

айтқанда, билік деңгейі шешіліп отырған мәселенің деңгейіне сәйкес болуы 

керек. Бұл ретте ЕО елдерінің жалпы нарығының аграрлық саясатында 1960-

1970 жылдары әділеттілік пен тиімділік арасында нақты ымыраны сақтау 

кезінде соңғы принципке кейбір әлеует берілді. Сонымен қатар, өнімнің 

өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысының соңғы сатысында көбіне 

айырбастау, сату саласында берілген елдерде мемлекеттік және аймақтық 

реттеудің жүзеге асырылатынын және тек аз ғана қаражаттың өндіріс 

факторларына демеуқаржы бөлу мен субсидиялауға бағытталатынын атап 

өтпекпіз. Бұдан бөлек, ЕО қаражатының маңызды бөлігі қазірде өндірістің 

артықтарын жоюға – артық өнімді сақтау және басқа нарықтарда кейінгі сату, 

өндірістік қайта өңдеу, төмендетілген бағамен сату үшін сатып алуға (сыртқы 

нарықта немесе халықтың аз қамтылған топтарына), кеден саясатын жүргізуге 

және т.б. бағытталады.  

Осының барлығы ЕО елдерінің ауыл шаруашылығын субсидиялауға 

бағытталған шығындарына жатады. Материалдық ресурстарды нарықтағы 

бағадан айтарлықтай төмен бағаға сату болса нарыққа қарсы, ауыл 

шаруашылығының тиімділігінің өсуіне ықпал етпейтін, өндіріс шығындарын 

қысқартуды ынталандырмайтын және шаруашылықтардың бәсекеге 

қабілеттіліктерін кетіретін ретінде қабылданады. Дегенмен ондай шаралар 

кейде орын алады, мысалы 1970 жылдардың ортасындағы жанармай бағасының 

күрт өсуі кезеңінде. Сол жылдары еуропа елдеріндегі нарықтық тетіктер тиімді 

жұмыс істегенін, ал меншік институттары, оның ішінде жер мен жылжымайтын 

мүлікке меншік институттарының болғанын ескерсек, экономикалық қарым-

қатынастың даму мәселелері қазіргі Ресейге қарағанда біршама өзгеше жолмен 

шешіліп отырды. Бұл ретте негізгі мәселе, аграрлық саясат қайшылығы 

әділеттілік, оның ішінде әлеуметтіктің ара қатынасының параметрлерін 

анықтауда жатыр. Дегенмен, бұл ретте әділеттілік дегеніміз өндіруші мен 

тұтынушыға қатысты қайырымдылық дегенді білдірмейтін еді. Теңдік пен 

әділеттілік талаптарының шектен шығуы, әдетте, әлеуметтік шығындарға, 

іскерлік, экономикалық белсенділіктің төмендеуіне, экономикалық даму 

ынтасының түсуіне және солай болған соң шаруашылық қызметінің 

құлдырауына, әлеуметтік-экономикалық теңесудің болуына, бірақ аса төменгі 

деңгейде орын алатынына алып келеді деп есептелді.  
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ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ 

 

Ыбырай І.М., Алибекова А.С., Арыстанбаев А.Ж. 

Қ.Жұбaновa aтындaғы Aқтөбe өңіpлік унивepcитeті 

 

Еңбек ресурстарын пайдалану тұжырымдамасымен жұмыспен қамту 

ұғымы өзара байланысты, ол еңбекке қабілетті азаматтардың белгілі бір 

кірістерді сатып алумен әлеуметтік пайдалы қызметке қатысуының әртүрлі 

нышандарын сипаттайды. Жұмыспен қамту - бұл әр түрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындардағы, ұйымдардағы, мекемелердегі жалдамалы жұмыс, Өзін-өзі 

жұмыспен қамту, жеке шығармашылық қызмет, кәсіпкерлік, жеке 

шаруашылықтағы жұмыс, үй шаруашылығында жұмыспен қамтылу, балаларды 

тәрбиелеу, мемлекеттік, қоғамдық міндеттерді орындау, колледждерде, ЖОО-

да оқу. [1] 

Өңірдің әлеуметтік және экономикалық әлеуетінің маңызды құрамдас 

бөлігі оның еңбек әлеуеті болып табылады, ол жиынтық жұмыс күшін және 

халықтың еңбекке жиынтық әлеуметтік қабілетін білдіреді. Экономикалық 

категория ретінде еңбек әлеуеті еңбекке қабілетті халықтың 

психофизиологиялық, біліктілік, рухани және әлеуметтік қасиеттерінің 

көбеюіне байланысты өндірістік қатынастарды көрсетеді. Сандық жағынан, 

еңбек әлеуеті-бұл еңбек ресурстарының жалпы санымен, олардың жыныстық 

және жас құрылымымен, білім деңгейімен және оларды пайдалану 

мүмкіндіктерімен анықталатын еңбек қоры. 

Аймақтың еңбек ресурстары - бұл жұмыс істеуге физикалық және рухани 

қабілеті бар және жұмыс істейтін және әлеуетті жұмыс күшін білдіретін ел 

халқының бөлігі. 

Елдің де, аймақтың да еңбек ресурстарын келесі параметрлермен 

сипаттауға болады: 

 бастауыш, орта, арнаулы орта және жоғары білімі бар адамдардың 

үлесін көрсететін білім деңгейі; 

 қызмет түрлері, кәсіптер, мамандықтар және біліктілік деңгейі 

бойынша еңбек ресурстарын сипаттайтын кәсіби-біліктілік 

құрылымы; 



465 
 

 жасы мен жынысы бойынша сараланған топтардың арақатынасын 

көрсететін жыныстық-жастық құрылым; 

 белгілі бір топтардағы еңбек күрделілігіне байланысты 

жұмысшылардың әлеуметтік-экономикалық гетерогенділігі (бір текті 

болмауы). [2] 

Елдің немесе аймақтың еңбек ресурстарының жағдайын бағалау үшін келесі 

көрсеткіштер жүйесі қолданылады: 

  еңбек ресурстарының жалпы саны; 

  халық шаруашылығындағы жұмысшылар мен қызметшілердің 

орташа жылдық саны; 

  халықты жұмыспен қамту деңгейі; 

  жынысы және жасы бойынша жұмыс істейтіндердің құрамы; 

  халықты жұмыспен қамтудың салалық құрылымы; 

  білім деңгейі және кадрларды кәсіби даярлау.[3] 

Осылайша, мемлекет экономикасының даму перспективалары еңбек 

ресурстарының сапасын түбегейлі арттыра отырып, қолда бар ресурстық 

әлеуетті пайдалануды жандандыруға және ресурстарды пайдалануды басқару 

деңгейін арттыруға байланысты. Елдің еңбек ресурстарының жай-күйі мен 

тиімді пайдаланылуы, сайып келгенде, тұрақты экономикалық өсуге қол 

жеткізу процесінде қоғамдық өндірістің материалдық факторларының болуын 

да, оларды пайдалану тиімділігін де айқындайды.  

Жұмыспен қамту - экономиканың маңызды сипаттамасы, халықтың әл-

ауқаты, жұмыспен қамту деңгейі-маңызды макроэкономикалық көрсеткіш. 

Жұмыспен қамту - бұл әлеуметтік-экономикалық қатынастарға түсетін, 

оның қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін белгілі бір кіріс алуға мүмкіндік 

беретін адамның қызметі. Халықтың жұмыспен қамтылуының өсуі - өмір сүру 

сапасына оң әсер ететін, өндірілген қоғамдық өнім көлемін арттыруға 

мүмкіндік беретін мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты. 

Экономикалық термин ретінде «жұмыспен қамту» - бұл азаматтардың 

еңбек қызметіне қатысуы тұрғысынан қатынастар жүйесі; оны жұмысқа қосу 

шарасын, қызметкерлердің қоғамдық қажеттіліктерін, жеке қажеттіліктерін, 

ақылы жұмыс орындарындағы мүдделерін, табыс табу деңгейін көрсетеді. Осы 

тұрғыдан алғанда, жұмыспен қамту еңбек нарығының маңызды сипаттамасы 

болып табылады. 

Қызмет түрі бойынша жұмыспен қамтылғандар топтарға бөлінеді. 
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Сурет 1. Қызмет түрі бойынша жұмыспен қамтылғандарды жіктеу. 

 

Толық жұмыспен қамту - бұл мұқтаж азаматтардың жұмыс орындарының 

сәйкестігін қамтамасыз ету. Бірақ әрбір жұмыс орны оған деген қажеттілікті 

қанағаттандыра алмайды. Бұл экономикада бос жұмыс орындарының  

болуымен қатар жұмыссыздардың өмір сүруін  растайды. 

 
Сурет 2. Жұмыспен қамтылғандарды еңбек қызметіне тарту тәсілі бойынша 

жіктеу. 

 

Жұмыспен қамтуды сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі: 

 халықтың кәсіби еңбекпен қамтылу деңгейі. Ол кәсіптік еңбекпен 

жұмыспен қамтылғандардың   халықтың жалпы санына қатынасы 

ретінде есептеледі; 

 еңбекке қабілетті халықтың қоғамдық шаруашылықта жұмыспен 

қамтылу деңгейі. Ол кәсіби еңбекпен айналысатын халықтың бүкіл 

еңбекке қабілетті халықтың санына қатынасы ретінде анықталады; 

 қоғамдық пайдалы қызмет салалары бойынша қоғамның еңбек 

ресурстарын бөлу пропорциялары; 

 оқумен және қоғамдық пайдалы қызметтің басқа да түрлерімен 

жұмыспен қамту коэффициенттері; 

 жұмыс істейтін халықтың кәсіби-біліктілік құрылымы. 

Жұмыспен 
қамтылғандар

экономикадағы ақы 
төленетін 
қызметпен 

айналысатындар

әскери 
қызметкерлер

өндірістен қол үзіп 
оқитындар

Жұмыспен 
қамтылғандар

Жалдамалы 
жұмыскерлер

Жұмыс берушілер
Өзін өзі жұмыспен 

қамтығандар
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Толық, тиімді жұмыспен қамтуға жұмыссыздықтың табиғи нормасы 

болған кезде қол жеткізіледі. Оның деңгейі нақты жалақының өзгермейтін 

деңгейімен, еңбек өнімділігінің нөлдік өсімі кезіндегі бағалармен ұсталады. [4] 

Жұмыспен қамту, жұмыссыздық деңгейі ұлттық экономиканың жұмыс 

істеуінде үлкен рөл атқарады. 

Жұмыссыздық жұмыспен қамтудың қарама-қарсы категориясы. Оның оң 

әсері - ұлттық экономиканың трансформациясындағы жанама құбылыс. 

Жұмыссыздықтың болмауы әлеуметтік көбеюдің тежелуін, қосымша 

ресурстардың қажеттілігін көрсетеді. Жұмыссыздық жұмыспен қамтылған 

еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділік дәрежесінің өсуіне мүмкіндік 

береді.  

Адамның кәсіби тоқырауы оның әлеуметтік тоқырауына байланысты, 

адамның ішкі күшінің өзгеруіне әкеледі. Оңалту, мұндай адамды толыққанды 

кәсіби қызметке қайтару өте сирек кездеседі, бірақ ұзақ, жеке еңбекқорлықпен 

қол жеткізуге болады. 
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Бүкіл әлем үшін оның ішінде Қазақстандықтар үшін өте ауқымды мәселе 

болып табылатын пандемия туралы айтсақ. Яғни, пандемия кенеттен келіп, 

бүкіл экономиканы құлдыратып жіберді. Біз бұл мәселеге немқұрайлы 

қарағанымызбен, пандемияны толықтай шеше алмағанымызбен, сақтық 

шараларымен және өзіндік жаңа артықшылықтар іздеуге тырысумыз қажет.  

Пандемияны «батылдар және мықтылар» жеңіп шығады-деп айта аламын. 

Пандемияның білім беру жүйесіне, экономикаға, медицина саласына және 

қарапайым халыққа тигізген әсері туралы сөз қозғайық.  
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Асхат Аймағамбетов: Пандемия жағдайындағы Қазақстанның білім 

беру жүйесі: Кеңінен белең алған пандемия бүкіл әлемнің білім беру жүйесі 

үшін ауыр сынаққа айналды. Балалардың мектеп қабырғасында дәстүрлі 

форматта білім алуы мүмкін болмай қалды. Адамзат мұндай жаһандық 

проблемамен алғаш рет бетпе-бет кездесіп отыр. Әлем бойынша оқытудың 

балама түрлері ойластырылды. Президенттің тапсырмасын орындау үшін 

қабылданатын нақты шаралар мен өзгерістер бағдарламасы сарапшылармен 

және жұртшылықпен талқылануда, сондықтан төменде тек жекелеген сабақтар 

мен қашықтан оқытуды енгізуге байланысты алғашқы қорытындыларға ғана 

тоқталамын. 

Біріншіден, заңнамаға «қашықтан оқыту» ұғымын енгізу және осы процесті 

одан әрі нормативтік тұрғыда реттеу қажет. 

Екіншіден, НҚА енгізілетін өзгерістермен қатар, отандық цифрлық білім беру 

платформаларын, оның ішінде стримингтік қосылу жүйесін жетілдіру қажет. 

Көптеген елдерде миллиондаған мектеп оқушысы бір мезетте стримингтік 

жүйеге қосылуға мүмкіндік қарастырылмаған. Сондықтан елдегі бұл жүйені 

дамытудың маңызы зор. Бұл оқулықтарды цифрлық форматқа ауыстыру 

жұмыстарына да қатысты. Бұл ретте оқулықтардың әр парағының жай ғана 

сканерлерген нұсқасы сияқты жеңілдетілген аударма болмауы керек, керісінше, 

ондағы ақпарат тақырып бойынша суреттер, мәтіндер, видео, аудио, анимация 

түрінде ұсынылуы керек, ал байланыс және іздестіру жүйесі оқулықтың бір 

үзіндісінен екіншісіне бірден ауысуға және алдыңғы сыныптарда өткен 

материалдарды қайталауға мүмкіндік беруі тиіс. 

Үшіншіден, қашықтан оқыту жағдайында жұмыс істеу үшін мұғалімдеріміздің 

құзіреттілігін арттыру қажет. Бұл бағыттағы жұмыс басталып та кетті. Болашақ 

мұғалімдерді даярлауға арналған университеттік бағдарламалардан бастап 

үздіксіз білім беру курстарына дейінгі барлық білім беру бағдарламаларында 

қашықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған, ҚББТ-да (қашықтан білім беру 

технологиялары) жұмыс істеу әдіснамасы, педагогикалық технологияларға, 

сонымен қатар IT-құзіреттіліктер бойынша да арнайы модульдер енгізіліп 

жатыр. 

Төртіншіден, қашықтан оқыту дегеніміз дәстүрлі контентті, әдістеме мен 

бағдарламаларды жай ғана Интернет арқылы оқытуға көшіру дегенді 

білдірмейді. Жаңа режимде жұмыс істеу үшін оқытудың жаңа әдістемелері, 

жаңа педагогикалық технологиялар, диагностика, мониторинг процестері, 

бағдарламалар, сабақтың құрылымы әзірленуі тиіс, неғұрлым икемді және 

жекешеленген стандарттарға көшу жүзеге асырылды.  

Қалалармен қоса ауылдарда да нақты жағдайларды көру керек және шешім 

қабылдағанда барлық мүмкіндікті ескеру керек. Әлі де болса көп нәрсені қайта 

қарастырып, қорытынды жасап, жаңа стратегияларды әзірлеу керек. Алда күтіп 

тұрған жаңа сынақтардан өту үшін ескі тәжірибе дәрменсіз болуы мүмкін. 

Біздің міндетіміз – жаңа, тың шешімдерді іздеу. Осыған байланысты біз 

отандық және шетелдік тиімді тәжірибелерді жинақтап, оларды білім беру 

процесіне енгізуді жоспарлап отырмыз. - деп айтып кеткен болатын. [1] 



469 
 

Пандемия кезеңінде денсаулық сақтау саласы:Мемлекет басшысы Қ. 

Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауын іске 

асыру мақсатында алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру тәсілдері қайта 

қаралған болатын. Шалғайдағы ауылдық пункттер үшін көлік медицинасын 

жаңғырту бойынша шаралар қабылданып, жүзеге асты. [2] 

«СК-Фармация» ЖШС бірыңғай дистрибьюторының ақпараты бойынша, 

COVID-19 емдеуге екі айлық дәрілік заттардың қоры құрылды. Олардың 

сендіргендей, қор азаймайды. Қорда дәрі-дәрмектердің 44 атауы анықталды. 

Биыл мамырда Алматының бас санитария дәрігері Жандарбек Бекшин де 

қандай жағдайда қалыпты өмірге келетініміз туралы болжамын айтқан болатын. 

Әңгіме ұжымдық иммунитет жайлы болмақ. Бекшиннің сөзінше, мамырдағы 

жағдай бойынша, Алматыда ұжымдық иммунитет 20-25 пайыз болған. Оның 15 

пайызы тұрғындардың вакцина салдыруы есебінен болса, 10 пайызы қайтадан 

ауырып шыққан адамдар есебінен қалыптасқан. [3] 

Яғни, Жандарбек Бекшиннің айтуынша, қалада коронавирустың 

мутцияланған түрлері тарағанын ескерсек, ұжымдық иммунитеттің  70-75 

пайызға қалыптасқан жағдайда эпидемиологиялық ахуал тұрақталып, қалыпты 

өмірге қайтадан ораламыз. 

"Халықтың 60 пайызы (Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 11,3 

миллион адам - еск.) вакцина салдырмай ұжымдық иммунитетті қалыптастыра 

алмаймыз", - деген болатын. 

Коронавирустың "Омикрон" штамының таралуымен COVID-19 пандемиясы 

аяқталуы мүмкін. Бұл туралы Гамалея орталығының профессоры Анатолий 

Альтштейн айтты, 

Ол жаңа жылға дейін "омикрон" штамы таралып үлгермейтінін атап өтті. 

Сондай-ақ, ғалымдардың жаңа штамм ерекшеліктері туралы қазіргі 

мәліметтеріне сәйкес, көп жағдайда ауру ауыр формада өтпейтіні айтылды. 

"Рас, болашақ менің болжамымды дәлелдеуі мүмкін, өйткені вирус қазір қарт 

адамдарға жетпеген болуы мүмкін", - дейді маман. 

"Омикрон штамы бүкіл әлемге кеңінен таралса да, жеңіл-желпі өтеді. 

Қазіргіге қарағанда әлдеқайда жеңіл болмақ. Өйткені, "омикрон" 

коронавирустың ауыр түрлерін оятпайды. Бұл штамда көптеген мутация бар, 

сол себепті, оның геномы да тұрақсыз. Әзірге, аталған штамды жұқтырып, көз 

жұмғандар жоқ. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы да мұны растап отыр. 

Бұл ауруды науқастар жеңіл өткізеді", - дейді вирусолог. [4] 

Профессордың айтуынша, "омикрон" қауіпті "дельта" штамды 

ығыстыруы мүмкін. Бұл пандемияның қаупін азайтады. "Егер адамдардың 

қайтыс болуы жөнінен коронавирус тұмауға тең келсе, пандемия аяқталды деп 

есептейміз. Омикронмен бірге пандемия аяқталуы мүмкін", - деді Альтштейн. 

ДенМин-нің ресми мәліметінше, емделіп жатқан 19 694 науқастың 4360-ы 

ауруханада, 15 334-і амбулаторлық бақылауда. Ахуалы нашар 250 науқастың 

жағдайы қиын, ондағы 48 адамның хәлі өте ауыр. Бұдан өзге 44 сырқат өкпені 

жасанды желдету аппаратымен тыныстап жатыр. [6] 
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Жалпы өткен қыста 88 мыңға тарта, жаңа жыл басталғалы Қазақстанда 61 

мыңнан аса адамнан ауру анықталған. Тоқсан күнге созылған қыс мезгілінде 

ауырғандардың 81 мыңнан астамы коронавирус, қалған 6,8 мыңы пневмония 

пациенттері. Елде қаңтар айының екінші мен ақпан айының алғашқы 

жартысында науқастар қатары күрт көбейген. 

Пандемияның Қазақстан экономикасына әсері: "Шағын және орта 

бизнестен басқа компаниялар үшін мемлекеттік қолдау шаралары 

қарастырылған жоқ. Салықтық түсімдердің 80%-ын қалыптастыратын, еңбекке 

қабілетті тұрғындардың 50-60% еңбек ететін ірі бизнеске ешбір қолдау 

көрсетілген жоқ", – дейді Сәкен Жұмашев. 

Экономиканың бұлайша құлдырауына транспорт және сауда саласында 

қосылған құнның төмендеуі қысым түсірген. Жылдың бірінші жартысында 

транспорт саласы шамамен 15% құлдыраған. Сауда саласы да 11% деңгейінде 

тарихи құлдырауды басын кешіріп отыр. Әсіресе Алматы секілді сауда 

айрықша маңызды рөл атқаратын өңірлердің экономикасы біршама 

әлсіреді.Өнеркәсіп, соның ішінде тау-кен өнеркәсібі мен мұнай сервисі 

саласындағы құлдырау жағдайды тіптен ушықтыра түсуде. Бұл ОПЕК плюс 

келісім-шартының шеңберінде мұнай өндіру көлемінің төмендеуіне 

байланысты болып отыр. 

Осындай ахуалда ел экономикасын тек құрылыс саласы ғана аздап алға 

сүйреп келеді. Локомотив ретінде ол еліміздің бүкіл өңірлерінде экономикалық 

белсенділікті демеп отыр. Бірақ ол да баяулайтын түрі бар. Көрсеткіш сәуірдегі 

11%-дан шілде айында 6%-ға дейін төмендеді. Күн суытқанда құрылыс 

жұмыстары тоқтатылуына байланысты бұл көрсетіш одан әрі баяуламақшы. 

Қазіргі уақытта өсім тек байланыс пен интернет саласында ғана байқалуда. Ел 

экономикасындағы үлесі төмен болса да, бұл сала 11% өсім қарқынын 

көрсетуде. Пандемия кезеңінде белсенділік сақталуына байланысты бұл сала 

әлі де өседі деп күтілуде. 

Жиынтық сұраныстың тағы бір компоненті таза экспорт, яғни экспорт пен 

импорттың айырмасы, екінші тоқсанда 25%-ға азайған. Бұл мұнай мен 

минералдық шикізат экспортының, осы саладағы сауданың, өндіріс көлемінің 

азаюына тура байланысты. 

Өткен жылдың бірінші жартысымен салыстырғанда биылғы жылдың 

бірінші жартысында мемлекеттік бюджеттің жалпы шығыстары 24%-ға өсті. 

Яғни, үкімет экономикалық құлдырау байқалған кезеңде контрциклдік саясат 

жүргізіп отырғанын білдіретін жақсы көрсетіш. Үкімет мемлекеттік 

шығыстардың көлемін азайтпауға тырысып бағуда. Жалпы сипаттағы 

мемлекеттік қызметтерге, былайша айтқанда, мемлекеттік сатып алулар көлемі 

14% деңгейінде қалып отыр. 

Теңгенің тиімді номиналдық бағамына келсек, сыртқы ағымның 

қысымына байланысты волатильділік байқалғаны рас. Дегенмен, сәуірде 

еліміздің негізгі саудалық серіктестеріне жататын 25-27 мемлекетінің 

валюталарының қоржынына шаққанда шамамен 5%-ға құнсызданды. Бұл жиі 

айтылатын АҚШ долларына шаққандағы көрсетіш қана емес. Мысалы, 2015 
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жылдың қыркүйегінде құнсыздану 25%-ды құраған болатын. Демек, жағдай 

анау айтқандай жаман емес, алапат құлдырау болған жоқ."Бағамды түзетін 

фундаменталдық факторға, Ұлттық банктің алтынвалюталық қорына келсек, 

шілде айының қорытындысы бойынша 2012 жылғы ақпандағы шарықтау 

көрсеткішіне жетіп, қазір шамамен 35 млрд долларды құрап отыр. Осы ретте 

алтынның үлесі арта түскенін айта кету керек. Дағдарыс кезеңінде алтын 

қорғаныс активі болып табылады. Бұл девальвация тәуекелін төмендетеді", 

дейді О.Төлеуов. [5] 

Қазақстан билігі экономиканы қолдау бойынша уақтылы шаралар 

қабылдады. Бизнеске салықтар мен басқа да міндеттемелерді төлеуді кейінге 

қалдыру ұсынылды, аз қамтылған және карантиндік шаралардан зардап шеккен 

азаматтарды тікелей қаржылық қолдаумен қатар қарыздарды субсидиялау 

арқылы қолдау бағдарламалары кеңейтілді. Билік шығындарды азайту және 

жеткізушілерге жалақы мен төлемдер бойынша міндеттемелердің үздіксіз 

орындалуын сақтау үшін айналым капиталын толықтыруға арналған несие 

ресурстарына шағын және орта бизнестің қол жетімділігін кеңейтті. Төтенше 

жағдай жарияланғаннан кейін бір айдан аз уақыт өткен соң, мемлекет тікелей 

ақшалай көмек бағдарламасын қабылдады, оның аясында шамамен 4,6 миллион 

азамат (халықтың 24 пайызы) төлемдерді қашықтан алды. 

2021 жылы әлемдік экономика перспективаларының жақсаруы, экспортқа 

сұраныстың артуы, ішкі экономикалық белсенділіктің жаңарды және қолда бар 

кірістің ұлғаюы нәтижесінде экономика 2,5 пайызға өседі деп болжануда. 

Covid-19 вакцинациясын сәтті жүргізу 2021 жылы нарықтардың сенімділігін 

арттырады және экономикалық белсенділікті қалпына келтіреді және 2022 

жылы жоғары өсу қарқынын қолдайды.Дегенмен, ұзаққа созылған пандемия 

салдарынан әлемдік экономиканың біркелкі қалпына келмеуі және әлемдік 

қаржы нарығындағы берешек тәуекелдерінің өсуі экономикалық өсу үшін 

қосымша тәуекелдер болып табылады. Мұнайдың әлемдік бағасы қалпына келе 

бастағанына қарамастан, әлемдік нарықтардағы мол мұнай қоры және ОПЕК+ 

өндіруді қысқарту бойынша міндеттемелері Қазақстанның мұнайдан 

экспорттық кірісін шектеуі мүмкін. Сонымен қатар, жаңа сын-қатерлер 

туындауда, мысалы, қазбалы отынға әлемдік сұраныстың төмендеуі, 

инвестициялар үшін өңірлік бәсекелестіктің күшеюі, қаржы секторындағы 

тұрақсыздық тәуекелдерінің ұлғаюы, есеп беретін және ашық басқару 

қажеттілігінің артты. 

Экономиканы қалпына келтіруді нығайту және өнімділікті арттыру үшін 

Қазақстан құрылымдық реформалардың қарқынын жеделдетуі қажет. 

Қазақстандағы ЖІӨ-нің орташа өсуі төмен өнімділік пен экономиканың әлсіз 

әртараптандырылуына байланысты әрбір экономикалық дағдарыстан кейін 

төмендеу үрдісін көрсетеді. Президент өзінің жыл сайынғы Жолдауында "жаңа 

шындыққа" қарсы тұру үшін саясаттағы түбегейлі өзгерістердің қажеттілігін 

атап өтіп, реформаларға бастамашылық етті.Пандемия "ортаазиялық төрттіктің" 

экономикасына айтарлықтай әсер етті (Біз Түркіменстанды бұл мемлекеттің 

жабық болуына және статистика сапасына қатысты мәселелерді 
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қарастырмаймыз) - мұнай бағасының құлдырауы (Қазақстан) және осы елдердің 

жұмысшыларына сұраныстың күрт төмендеуі және шекаралардың жабылуы 

(Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан) арқылы. Бұл ретте жинақталған резервтер 

(Қазақстан) мен үлкен ішкі әлеует (Өзбекстан) айтарлықтай жылдам өсуге 

мүмкіндік береді. Қалған елдер көші-қон ағындарының қалпына келуіне және 

саяси тұрақтануға байланысты. 
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МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

ШАРАЛАРЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТОПТАСТЫРУ 

Наурызбаев А.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Қылмыстылық, қоғамдық құбылыс қана емес, әрқашан мамандарды ғана 

емес қоғамның барлық мүшелерін қызықтыратын мәселелердің бірі болып 

табылады. Адамзат оның алдында әрқашан қорқынышта өмір сүреді және ол 

пайда болған күннен бастап онымен күресу әдістері мен амалдарын 

іздестіруде.Бірақ кез-келген қоғамға қарсы құбылыстарды зерттеудің нәтижесі 

тәжірибелік мақсатты көздейді: әлеуметтік жағымсыз құбылыстарды, оның 

неғұрлым қауіпті түрлерін азайтуға себепші болатын ғылыми-негізделген 

шаралар ойлап тауып оларды жүзеге асыру қажет. Қылмыстылықты, өзге 

жағымсыз құбылыстарды қоя тұрып, түп-тамырымен жою идеясы советтік 

дәуірдегі криминологияны тығырыққа тіреді. Қылмыстылыққа қарсы күресті 

тым биік мақсатқа бағыттау, яғни, қылмыстылықты түпкілікті жоюға 

бағытталған қару ретінде бағыттау үшін мемлекеттің стратегиясы 

(қылмыстылыққа қарсы күрестегі) әлсіздеу және нашар жағдайда еді. 

Қылмыстардың алдын алу - күрделі, көп жақты және кешенді мәселе. 

Алдын алу - бұл қылмыстылықпен күрестің негізі. Бұл мәселе біздің 

қоғамымыздағы барлық звенолардың, әлеуметтік алдын-алушы көптеген 

субьектілердің күшін біріктіргенде ғана шешімін табуы мүмкін. Жалпыға 
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танымал пікір бойынша қылмысы үшін жазаланғанша, қылмыстың алдын- 

алу тиімдірек. Әдебиеттерде, басылымдарда, арнайы заң әдебиеттерінде 

қылмыстың "алдын алу", "тойтару", "профилактикасы", "ізін кесу" деген 

терминдер қырык, жыл шамасында жиі кездесіп келеді. Бұл терминдерді құқық 

қорғау органының қызметкерлері, қоғамдық өкілдер, жоғарғы және 

орта оқу орындарының лекторлары және де қатардағы азаматтар жиі 

қолданады. 

Криминологиялық әдебиеттерде қылмыстылықтың алдын алу жөнінде 

көптеген пікір-таластар бар, бірақ олардың ешқайсысы әлі бұл түсініктің  

жалпыға танымал анықтамасын берген жоқ. 

Оның үстіне, бұл мәселе жөніндегі даулар ең соңғы шығып жатқан 

еңбектерде де толастаған жоқ. Шынымен де бұл мәселе біржақты емес болуы  

керек, өйткені бұл мәселе жөнінде әртүрлі, тіпті бір-біріне қарама қайшы 

пікірлер де айтылуда. 

Ғылыми пікірталастардың қысқаша тарихы мынадай: 

Бұрынғы Советтік Социалистік Республикалар Одағында 

қылмыстылықтың алдын алу жөніндегі мәселеге ең алғашқылардың бірі 

болып киевтіктер И.А. Гельфанд пен П.П. Михайленко ұжымдық 

монография арнады (1964 жылы)[1;25]. 

Ол еңбекте авторлар мәселені терминологиядан бастап, "алдын алу", 

"тойтару" (предотвращение), "профилактика", "ізін кесу"(пресечение) деген 

терминдердің арасынан айырмашылықты іздеудің қажеті жоқ деп есептейді, 

олардың мазмұны бірдей, олардың барлығы қылмыстылықтың алдын-алып, 

тіпті кейбір адамдардың қоғамга зиян келтіретін іс-әрекет жасау ниетін 

жойып жіберетін шаралардың қажет екенін білдіретін синонимдер болып  

табылады деп жазады. 

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары жазылған еңбектердің авторлары 

бұл терминдерге әртүрлі түсінік береді. Л.Г. Лекарьдың және 

Л.Ф.Зелинцкийдің пікірінше "профилактика" дегенге қылмыстылықтың 

себептері мен жағдайларын анықтау және жою жатады, ал "алдын алуға" - 

ойластырылған және дайындалып жатқан қылмыстарга жол бермеу жатады. 

Г.А.Аванесов аталған терминдердің барлығы бір-бірімен байланысты 

ұғымдар екенін ескерте отырып, қылмыстың профилактикасы деген түсінікке 

екі мағына береді: "Профилактика сөзі" кең мағынада - бұл нақты 

қылмыстарға жол бермеу, қоғамның жекелеген мүшелерін құқық 

бұзушылықтар жасаудан сақтандыру, бұл – құқық нормаларын, әсіресе 

қылмыстық құқық нормаларын бұзуға жол бермеу. Профилактиканың 

мазмұнына құқық қорғау қызметі де кіреді. 

Тар мағынада "профилактика" сөзі, біріншіден, қылмыстың себептері мен 

оны жасауға итермелейтін жағдайларды анықтау қызметі, екіншіден, қоғамға 

қарсы бағыттылығына сай қылмыс жасауы мүмкін адамдарды табу және  

оларға қатысты қажетті шаралар өткізу қызметі. Бұл түсініктердің екеуі 

бірігіп "қылмыстың профилактикасы" немесе "құқық бұзушылықтардың  

профилактикасы" біртүтас ұғым береді деген. Қылмыстардың 
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профилактикасын жалпылама бағалай отырып, оларды тап осы біртұтас 

мағынада түсіну керек деп қорытады  Г.А. Аванесов [2;108-109]. 

Біздің пікірімізше, қылмыстардың профилактикасы жалпы құқық 

бұзушылықтардың профилактикасынан өзгеше. 

Бізге "алдын алу", "профилактика" және "тойтару" (предотвращение) 

деген терминдерге әртүрлі мағына беруге болмайды, өйткені жалпы саяси, 

заң және филологиялық әдебиеттерде бұл түсініктерге бірдей мағына 

беріледі. 

Заңнамада айтылған терминдердің арасындагы айырмашылықты 

байқамадық. Тіпті, бұл терминдердің "алдын алу", "тойтару" және 

"профилактиканың" филологиялық мағыналары бірдей. 

Советтік энциклопедиялық сөздікте "алдын алу" термині "профилактика" 

терминінің синонимі (грек тілінен сақтандыру (предохранение) медицинада 

аурудың алдын алу, техниканың белгілі бір ақаулығының алдын алу болып 

түсіндіріледі). Осылайша, "алдын алу", "тойтару", "профилактика" ұғымдары  

ғана емес "алдын ала сақтандыру" (предохранение) термині де бір мағынада. 

Сонымен қатар, аталған терминдерді "қылмыстардың ізін кесу (меры 

пресечение)" деген түсініктен ажырата білу қажет[3;10]. Бұл 

біріншіден, қолданыстағы заңдарда негізделген термині көбінесе басталып 

қойған қылмыстық әрекетті үзу немесе тоқтату жағдайларында 

қолданылады. 

"Қылмыстардың алдын алу" немесе "профилактика" түсініктерінің 

анықтамасы оның негізгі құрамды элементтері мен бөліктерін бөліп алуды 

көздейді. Мұндай көзқарас, біздің пікірімізше, қылмыстардың алдын алу 

дегеніміз ең алдымен, белгілі бір әлеуметтік субъектілердің белгілі бір заттар 

мен құбылыстарға (деректерге) әсер ету арқылы (қылмыстарды туғызатын 

себептер мен жағдайларды жою мақсатында жасалатын) әрекеттер (әрекеттер 

жүйесі) деген пікірге сайып келеді. К.Е. Игошев пен П.С. Устинов әділетті 

атап көрсеткендей, құқық бұзушылықтардың алдын алу құқықпен реттелетін 

әлеуметтік механизмді бұзуға жол бермейтін, оны күшейтетін мемлекеттік  

және қоғамдық қызметті белгілеу үшін қолданылуы қажет[4;156]. 

Алайда, қылмыстың алдын алуды анықтау осы негізгі элементіне (әрекет 

немесе әрекетсіздік) нұсқаумен шектелмеу керек. Қылмыстардың алдын aлy, 

кең мағынада, қылмыскер тұлғасының қалыптасуына теріс ықпал ететін 

жағдайларды және қоғамға қарсы бағыттылығын жүзеге асыруды жоққа 

шығаратын әлеуметтік субъектілердің арасындағы криминогендік  

факторларды жоюға бағытталған сәйкес қоғамдык қатынастарды білдіреді. 

Бірақ, қылмыстылықтың арнайы криминологиялық алдын алу дегеніміз - 

қылмыстылыққа, нақты қылмыстардың жасалуына жол бермеу жолымен 

әсер етуге, олардың нақты детерминантын (анықтаушысын) және де 

қоғамдық құқықтық сананың жағдайымен байланысты жалпы 

детерминанттарды жоюға бағытталған шаралардың жүйесі. Сонымен, мұндай 

қылмыстардың алдын алу немесе профилактикасы тәжірибеде мұндай 
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қызметтерді жүзеге асыратын әлеуметтік субъектілермен байланысты (қоғам, 

мемлекет , заңды және жеке тұлғалар)[5;152]. 

Жалпылама алдын алу шаралары нарық қатынастарына өту жолында 

қоғам мен мемлекетте жүргізіліп жатқан реформаларға сәйкес қоғамның 

жоспарлы және қалыпты әлеуметтік- экономикалық дамуын қамтамасыз 

етуге, экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық және институттардың өзге 

де құрылымдарының тұрақты дамуына, бөтеннің мүлкін иеленіп алу және 

ысырап ету арқылы талан-таражға салуға жол беретін, қоғам өміріндегі 

барлық кереғар құбылыстармен әртүрлі қайшы көзқарастарды жоюға 

бағытталған жалпы шараларды қамтиды. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗА- ҚЫЛМЫСТЫҢ ЖАЛПЫ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

АЛДЫН-АЛУ ШАРАСЫ РЕТІНДЕ 

 

   Арманұлы А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қылмыстың алдын алу міндеті қылмыстық - құқықтық әдебиетте 

қылмыстық жазаның тағайындалуы мен мақсатына қатысты қаралады. Жалпы 

немесе жалпы алдын-ала және арнайы алдын-ала қарауды бөлу дәстүрлі түрде 

қабылданады. Жоғарыда айтылғандардың соңғысы қылмыстың қайта 

жасалуына жол бермейді және жазамен, сондай-ақ басқа да қылмыстық-

құқықтық шаралармен байланысты. 

Жалпы ескерту жазаланғаннан басқа адамдардың қылмыс жасауының 

алдын алуға байланысты шараларды қамтиды. Кейбір ғалымдар, мысалы, 

Ю.А.Афиногенов жазаның түпкі мақсатын – қылмысты жоюды, оның алдын 

алуды, соның ішінде қылмысты қысқартуды және жоюды атап көрсетеді[1;19]. 

Бұл ұстаным әдіснамалық тұрғыдан дұрыс емес, өйткені оның жақтастары, 

оның ішінде аталған автор белгілі бір дәрежеде жазалау мүмкіндіктерін асыра 

бағалайды. 

Қылмысқа қатысты жаза екінші рет оны тудыратын себептермен емес, 

себептердің салдары – нәтижесімен байланысты, осыған байланысты жазаның 

өзі қылмысты жоя алмайтынын мойындау керек. 
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Көптеген криминологтардың зерттеулері көптеген құқық бұзушылардың 

бүгінгі күні өмір сүретінін және болашақ туралы аз ойлайтынын дәлелдеді. 

Сондықтан, оқиғаларды алдын-ала білуге, олардың салдарын талдауға және 

өлшеуге қабілетті адамдарды ғана жазалау шараларымен қорқытуға болады, 

алайда мұндай адамдардың көпшілігі қылмыс жасамайтынын мойындау керек. 

Қылмыстық заңдарда жетістікке жеткен адамдарға әсер ету жақсы, өйткені 

оларда Жоғалтатын нәрсе бар. Олар үшін ең жақын ортаны, іскери 

серіктестерді және т.б. кез-келген заңсыздықтың салдарынан қамауға алу, бас 

бостандығынан айырудан гөрі маңызды. 

Арнайы (жеке) ескерту деп сотталған адамның қайтадан қылмыс жасауын 

болдырмау үшін оған жазаның мәжбүрлі-тәрбиелік әсері түсініледі. Бұл ықпал 

ету құралы ретінде, біріншіден, сотталушыны жаңа жаза қолдану мүмкіндігімен 

қорқытуды, екіншіден, оны жазаны өтеу кезеңінде оның қылмыс жасау 

мүмкіндіктерін толығымен алып тастайтын немесе қиындататын жағдайға қою, 

үшіншіден, сотталушының санасын түзету үшін Түзеу педагогикасының 

көмегімен түзету деп атауға болады. бұл адамның заңды әлеуметтік өмірге 

бейімделуі[2;521]. 

Қылмыстық құқық міндеттері контекстіндегі қылмыстың алдын-алуды 

талдау жазаның мақсаты ретінде ескертудің осы түрінің ескертумен 

арақатынасын түсінуден тұрады. Бұл қылмыстық-құқықтық тыйым салудың 

алдын алу функциясының болуы туралы, жалпы және арнайы алдын алудың, 

қылмыстық құқықтың символдық және репрессиялық функцияларының 

арақатынасы туралы, олардың арақатынасының шамасы туралы мәселені қоюға 

әкеп соғады[3;400]. 

Қылмыстық-құқықтық тыйым және қылмыстық құқық тұтастай алғанда 

бұл әрекетті стигматизациялайды, оны әлеуметтік институттардың жағдайына 

әсер ете отырып, Құқық үшін мүмкін болатын жолмен айыптайды. 

Сонымен қатар, қылмыстың алдын-алуды субъектінің жауапкершілігінен, 

құқықтар мен бостандықтарды қорғау қажеттілігінен шектеу керек. Егер 

қорқытуды есептемегенде, қылмыстық құқықтың ақпараттық-психологиялық, 

алдын алу әсері шектелуге жатпайды. Бірақ қылмыстық құқық 

институттарының өзгеруі құқықтар мен бостандықтарды" шамадан тыс " 

шектеуге әкелмеуге тиіс. 

Заңды түрде әрекет ету мүмкіндігін кеңейтумен байланысты оң 

превенцияның дамуы маңызды болып табылады. 

Қылмыстың алдын алу міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігі – бұл өте 

күрделі мәселе және ол әрбір жеке жағдайда адамдардың мінез-құлқына әсер 

ететін факторларды талдау арқылы шешіледі. Жалпы алғанда, қоғам 

қылмыстың қылмыстық-құқықтық алдын алудың тиімді екенін негізге алуға 

тиіс немесе мәжбүр болуға тиіс. 

Қылмыстардың арнайы алдын алу мақсатына сотталған адамды түзеу 

сәйкес келеді. Бұл мақсатқа сотталған адам жаңа қылмыс жасамаған кезде қол 

жеткізіледі. 
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Жазаны қолданбау кезіндегі ескертудің өзіндік ерекшеліктері бар екенін 

ескеріңіз, атап айтқанда: адам, шын мәнінде, бас бостандығынан айыру 

түріндегі жазаны нақты қолданудан айырмашылығы, жаңа қылмыс жасаудың 

физикалық мүмкіндігінен айырылмайды, дегенмен бұл жағдайда әлеуметтік 

қауіпті әрекетті жасау ықтималдығы жоққа шығарылмайды. Сонымен қатар, 

бұл мақсат адамның сынақ кезеңінде болатын жағдайларға, яғни қайта 

әлеуметтендіру процесінің сапасы мен тиімділігіне байланысты. Мұндай 

тәуелділік бұрын автор сотталған адамды түзетуді, кінәлінің жеке басын қайта 

әлеуметтендіруді және сотталған адамның жаңа қылмыс жасауының алдын 

алуды қарастырған жазаны шартты қолданбау мақсаттарының диалектикалық 

бірлігін көрсетеді[4;16-21]. 

Жазаны шартты түрде қолданбау мақсаттарына қол жеткізу құралдары 

туралы айта отырып, жаңа қылмыстардың алдын-алу бүкіл шаралар кешенін 

жүзеге асырылатындығын атап өткен жөн[5;24-27]. Біріншіден, сотталғандарға 

барлық сынақ мерзімі ішінде бақылау жүзеге асырылады. Екіншіден, ол осы 

кезеңде жаңа қылмыс не әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жағдайда 

тағайындалған жазаны кейіннен нақты орындай отырып, шартты түрде 

қолданбаудың күшін жоюға болады, ал кейбір жағдайларда мұндай күшін жою 

міндетті (сынақ мерзімі кезеңінде кез келген қасақана қылмыс жасау, өз 

баласынан бас тарту, бұрын жасалған қылмыспен ұштасқан әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды жүйелі түрде жасау)., өзге де бұзушылықтар). Үшіншіден, 

қылмыстық заңда көзделген көтермелеу шаралары қылмыс жасаудың алдын 

алуға ықпал етеді. Төртіншіден, ескерту құралдары жүктелген міндеттер мен 

қосымша жаза (егер тағайындалған болса) болып табылады. 
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№2 СЕКЦИЯ 

ФИЛОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ БАҒЫТЫ 

 

СЕКЦИЯ №2 

НАПРАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ФИЛОЛОГИИ 

 

SECTION №2 

DIRECTION OF TOPICAL ISSUES OF PHILOLOGY 

 

            

ҰЛТ ҰСТAЗЫ AХМEТ БAЙТҰРСЫНOВТЫҢ ҰЛТТЫҚ 

КӨЗҚAРAСТAРЫНЫҢ ТӘУEЛСІЗ ҚAЗAҚСТAННЫҢ ДAМУЫНДAҒЫ 

МAҢЫЗЫ 

Aдaй A. 

Қ. Жұбaнoв aтындaғы Aқтөбe өңірлік унивeрситeті 

 

Иә, тaқырыптың өзі үлкeн бір тұлғa жaйлы сөз қoзғaлaтнын aңғaртып 

тұрғaндaй. Қaзaқтың oрны тoлмaс aдуынды, көкірeгі «қaзaғым» дeп сaйрaғaн 

жaнaшыр жaны Aхмeт Бaйтұрсынұлы турaлы жәнe дe ғұлaмaның ұлттық 

көзқaрaстaрының Тәуeлсіз Қaзaқстaнның дaмуындaғы мaңызы жaйлы сыр 

шeртпeкпін. 

A. Бaйтұрсынoв қaзaқ дaлaсындaғы, oның ішіндe aуылдaрдaғы жaғдaйды 

түзeту мaқсaтындa көп eңбeк eткeн aғaртушы, ұстaз. Биліктің сұрaпыл aяусыз 

eзгісінeн, өз хaлқын қaлaй құтқaрсaм, қaлaй көзін aшсaм,-дeгeн мaқсaтты місe 

тұтты. Кeудeсін нaмыс oты кeрнeп, қaрaңғылықтың қoйнaуынaн қaрa хaлқын 

oятып, aдaмдық қaсиeтін қoрғaуғa көмeктeссeм дeгeн ниeтін жүзeгe aсырудa 

көп eңбeк eтті. Қaзaғым oқу-білімгe ұмтылуы қaжeт, eті үйрeнгeн тaяқтaн, 

қoрлықтaн құтылуы кeрeк дeп жүріп, көпeгeн қиындықтaрғa тaп бoлғaн ұстaз, 

өл-өлгeншe oсы ұрaнмeн өмір сүрді. Ұлт жaнaшыры, қaзaқ бaлaлaрының 

сaуaтын aшуынa 1896 жылдaн бaстaп әрeкeт жaсaй бaстaды [1, 12 б.]. Aнa 

тіліндe білім бeріп, oқыту үшін жaнтaлaсқaн жaн, «қaзaқ» гaзeтіндe жұмыс 

жaсaғaн сәттeн бaстaп, төтeп бeріп, aяғын шaлғaн шaлғын oрaқтaй билік 

бaсындaғылaр «жaлa» aтты жaлмaуызбeн aуыздықтaй бaстaды. Aхaң 

мoйымaды, қaйтa тұрды. Oсы рeттe қиындық шырмaуындa тaңы aтып, кeші 

бaтсa дa aртынaн eргeн біздeй ұрпaқтaрынa өшпeс мұрa қaлдырды. Aлғaш 

«қaзaқ әліпбиін» дүниeгe әкeлді. Oрыс aғaртушылaрының шығaрмaлaрын қaзaқ 

тілінe aудaрды. Қaрсылыққa қaрaмaстaн мысaл-өлeңдeр мeн мaқaлaлaрдың сaн 

түрін жaзды. Пaтшa үкімeтінe қaрсы шығaмын дeп, сoттaлғaн әкeсі мeн 

aғaсының жeр aудaрылуы Aхмeттің жүрeгін жaрaлaды, oл мoйымaды күрeсті. 

Тaлaй рeт тeмір тoрдың aр жaғындa өзі дe oтырып көрді. Сoл түрмeдe жaзғaн 

«Aнaмa хaт» өлeңі әлі күнгe дeйін дүйім қaзaқтың oйындa сaқтaулы. Aқынның 

жaзғaн: «Мaсa», «Қырық мысaл», «Қaзaқ сaлты», «Қaзaқ қaлпы», «Жиғaн-

тeргeн», «Бaқ», т.б бaрлық жинaқтaры мeн eңбeктeрі aстaры тeрeң мaғынaлы, 

ұшқыр oймeн жaзылғaн [3, 48 б.]. Бәрінің түпкі мaғынaсы нaдaндық пeн 
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қaрaңғылықтaн oяну, oқу-білімді жoлғa қoю, мaрдымсыз биліккe төтeп бeру 

aстaрындa oй қoзғaйды. Aхмeт Бaйтұрсынұлы aқын, aғaртушы, ғaлым, көрнeкті 

ұстaз, публицист, aудaрмaшы, мeмлeкeт қaйрaткeрі, қaзaқ бaлaлaрының 

жaнaшыры рeтіндe мәңгілік қaзaқ дaлaсындa қaлa бeрeді. Жaзықсыз жaлaғa eлі 

үшін көкірeгін тoсып, өлім құшқaн бaбaмызғa мың тaғзым. Қaзaқ хaлқының 

рухaни көсeмінің eңбeктeрінің бүгінгі бaрлық мeктeп іші мeн кітaп 

бaсылымдaрындa oқылғaны, ұлы тұлғaның eсімімeн мeктeп пeн жoғaры oқу 

oрындaрының, көшeлeр мeн ғимaрaттaрдың aтaлуы, өзінeн кeйінгі ұрпaғының 

aқынғa дeгeн пeрзeнттік бoрышы жәнe құрмeті дeп білeмін.  

Aл, eнді Aхмeт бaбaмыздың ұлттық көзқaрaстaрының Тәуeлсіз 

Қaзaқстaнның дaмуындaғы мaңызы жaйындa сөз қoзғaсaм. Aхмeт 

Бaйтұрсынұлының ұлттық идeлoгиясы бүгінгі күнгe дeйін мaңызын жoймaғaн. 

Жыртығы жaмaлып, бүгіні бүтіндeлгeн Қaзaқстaндaй ғaжaпстaнымыздa 

Aхaңның aмaнaты, кітaптaры әлі күнгe дeйін тіл мaйтaлмaндaрынa дәріс 

рeтіндe пaйдaлaнылудa. Aхмeт Бaйтұрсынұлының «Әдeбиeт тaнытқыш» aтты 

eңбeгінсіз қaзaқ тілі мeн әдeбиeті сaбaқтaры өтілмeйді. Oл кісінің жaсaғaн 

әліпбиі тәуeлсіздік тaңы aтқaлы жaдымыздa. Жoғaры oқу oрындaрындa бoлсын, 

мeктeптe бoлсын, ұстaздың eңбeктeрі aстaрсыз oқытылудa. Aхмeт бaбaмыз 

aңсaғaн aзaттық тaңы, Aхмeт ұстaзымыз іздeгeн тәуeлсіздік, Aхмeт ғұлaмaмыз 

сeзінгeн бoстaндық oның шығaрмaлaрынa өлмeйтін, мәңгілік сипaт бeрді. 

Хaлық пeдaгoгикaсының мaзмұнын құрaйтын әрі тәлімдік мән-мaңызы бaр 

мұрa – хaлықтық идeялaр. Aл пeдaгoгикaғa нeгіздeлгeн хaлықтық идeялaр –жaс 

ұрпaқты eңбeк, oтaншылдық имaндылық пeн aдaмгeршілік, сыр мeн сымбaт, 

aқыл-oй тәрбиeсі бaулудa біртіндeп бoйғa сіңірeтін нәрлі өзeк eкeнін бәріміз 

білeміз. Жaстaрдың кішкeнтaй кeзінeн «Хaлық aйтсa қaлып aйтпaйды», 

«Хaлықтың oйы oзық», дeп сaнaсынa мықтaп сіңіргeн қaзaқ eлі хaлықтық 

идeялaрғa нeгіздeлгeн ұлттық тәрбиeнің сaн aлуaн түрлeрін aрнaулы жoлдaр 

мeн aрнaйы тәсілдeр aрқылы жүргізіп oтырғaны бeлгілі [7, 14 б.].  

Aхмeт бaбaмыздың ұлттық көзқaрaстaрының Тәуeлсіз Қaзaқстaнның 

дaмуындaғы мaңызы-бүгіндe oсындaй үлкeн хaлықтық идeясынaн тұрaды дeп 

білeмін. Қaзaқ филoлoгия сaлaсы-Aхмeт сaлып кeткeн құнды eңбeктeрмeн 

eсeлeніп тұр. Ұлттық идeoлoгияны қaлыптaстырушы aзaмaттaр өз eлінің 

шынaйы жaнaшырлaры eкeнін білeміз. A. Бaйтұрсынұлының бұл тұрғыдa әр 

eңбeгінің бүгінгі қaзaқ қoғaмынa тигізeр пaйдaсы мeн үлeсі зoр. Aнa тіліміздің 

дaмып, өркeндeуінe қoсқaн үлeсінeн бөлeк, oқыту жәнe тәрбиeлeу ұғымын 

қaтaр aлып жүргeн ұстaздың әрбір aудaрмaлaры мeн өлeңдeрінің aстaрындa сoл 

бүгінгі ұрпaқты дұрыс бaғытпeн тәрбиeлeу жәнe oқыту идeясы жaтқaндaй. 

Aхaңның әрбір aтa-aнa үйін «мінeз мeктeбі» дeп aтaуы дa бүгінгі күнгe 

жoлдaғaн хaты іспeттeс. Бaлaның мінeзі үйдe қaлыптaсaтынын ғылыми жәнe 

психoлoгиялық тұрғыдa дәлeлдeп кeтті. Баланы логикалық тұрғыда дамытып, 

өзі аударған және жазған шығармалары арқылы оңтайлы нәтижеге жетуді көзеп 

отырған. Тaғы бір aуыз тoлтырып aйтып кeтeтін нәрсe ұстaздың хaлықтық 

тәрбиeлік мaқсaты. Oндaғы бaсты көтeргeн идeoлoгиясы-бүгінгі күннің 

тәуeлсіз, білімді, жaн-жaқты, бәсeкeгe қaбілeтті, сaнaлы, өз ұлтын, aнa тілін, 
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дәстүрін жaқсы көріп құрмeттeйтін жaс ұрпaқты қaлыптaстыру бoлaтын. Бұл дa 

бір Aхмeт бaбaмыздың ұлттық көзқaрaстaрының Тәуeлсіз Қaзaқстaнның 

дaмуындaғы мaңызы eмeй нeмeнe? Қaзaқ хaлқы үшін қызмeт eтуді өмірлік 

мұрaт тұтқaн aяулы aзaмaттың aртындa қaлғaн мұрaлaры қaзіргі eгeмeн 

eліміздің жaс ұрпaғынa қoғaмдық тәрбиe бeрудe aйрықшa мән-мaңызғa иe eкeні 

сөзсіз. Қaзaқ eлінің бaсынa түскeн қиын дa қилы aлмa-кeзeк зaмaндa ұлтқa бaс 

бoлу – Aхмeт Бaйтұрсынұлының мaңдaйынa бұйырғaн киeлі іс. Бaяғышa 

жaсырынбaй, бұқпaсыз-бoямaсыз әдeбиeт сaлaсындa aқын шығaрмaшылығынaн 

сыр шeртуіміз, тікeлeй кeзіндeгі Aхaң мeн жaнындaғы өзі сынды өр 

aзaмaттaрдың aрқaсы. Тәуeлсіз Қaзaқстaнның Aхмeт сaлғaн бaбa ізімeн 

жaстaрды жaқсығa бaулый бeрсін. Тaтулығы жaрaсқaн, eгeмeндігі aсқaқ ұлы 

eлімдe Aхмeттeй дәуірдің жaрық жұлдызының қaндaс, тілдeс ұрпaғы 

бoлғaнымды мaқтaн тұтaмын, - дeп мeн өз oйымды aяқтaймын. 
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ОБРАЗ ДОРОГИ/ПУТИ  

В ЛИРИКЕ Б. КАНАПЬЯНОВА И Б. КАИРБЕКОВА 

 

Акбаева А., Абдрахимова А. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Исследуя творчество Б. Канапьянова и Б. Каирбекова в сопоставлении, 

нами были выявлены наиболее повторяющиеся историко-мифологические 

образы, одним из которых выступает образ «дороги/пути». 

Дорога – древний универсальный образ-символ в литературе. Становясь 

элементом сюжета произведения, образ «дороги/пути» раскрывает философско-

эстетические интерпретации художественного сознания писателя, его 

особенности и творческое наполнение.  

Образ «дороги/пути» в литературе, чаще всего олицетворяет определенное 

расстояние в буквальном и метафорическом его понимании, перемещение в 

пространстве: человеческая жизнь, нравственные и духовные искания героя, их 

преодоления, движение его в определенных жизненных категориях, их 

достижение и т.д.  

В «Толковом словаре» В. И. Даля «дорога» определяется как «ездовая 

полоса; накатанное или нарочно подготовленное различным образом 

протяженье, для езды, для проезда или прохода; путь, стезя; направленье и 

расстоянье от места до места: – самая езда или ходьба, путина, путешествие» 

[1, с. 75]. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова мы можем встретить 

следующие значения слова «дорога»: 1. полоса земли, предназначенная для 

передвижения, путь сообщения; 2. место, по которому надо пройти или 

проехать, путь следования [2, с. 86]. 

«Путь» -1. То же, что дорога (в 1 знач.). 2.Место, линия в пространстве, где 

происходит передвижение, сообщение <…> 4. То же, что дорога (во 2, 3 и 4 

знач. Жизненный п. (перен.: жизнь человека)» [2, с. 135]. 

Образ «Дороги/пути» как пространственно-временная категория в 

культуре казахов интерпретируется как основной атрибут перемещения из 

одного места на другое, движение кочевника в пространстве Степи. Этот 

древний образ-символ раскрывает движение, поиск, испытание, обновление. 

Пришедший из глубины веков этот образ занимает особое место и в 

русском и в казахском фольклоре: он присутствует в песнях, сказаниях, 

сказках, былинах. «Дорога в сознании русского народа связывалась с горем и 

страданиями: по дороге молодых парней угоняли в рекруты; по дороге 

крестьянин нес на базар свои последние пожитки; по дороге пролегал скорбный 

путь в ссылку… Дорога, путь многозначны: они могут обозначать не только 

отрезок пространства между какими-либо пунктами, но и этапы жизни как 

отдельного человека, так и целой нации» [3]. 
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Особую трактовку в художественном мире Б. Канапьянова приобретает 

образ «дороги/пути». Его «дорога» – это путь к познанию всего мира, 

стремление к пониманию основ бытия и проникновение в него посредством 

восприятия общекультурных и национальных ценностей. Ученый Н. 

Джуанышбеков отмечает: «Для поэзии его чрезвычайно важно присутствие 

обширного контекста мировой культуры, причем освоенной сознанием 

современного человека, легко преодолевающего все историко-географические 

ограничения. Свободное движение по шкале времени – пространства 

характерная черта поэтов-маргиналов» [4, с. 16]: 

«Забыты дальние дороги, 

Забыты древние пути…»   «Забыты дальние дороги» [5, с. 31]. 

«Мы остаёмся 

Уходит всё сквозь годы. 

Уходит незаметно, невзначай…»   «Вечный мотив» [5, с. 147]. 

 «…Тропинка выведет к жилью 

Мы где-то в ближнем зарубежье…» 

 «Вот ветерок твоим плащом…»  [5, с. 37]. 

Так, в стихотворении «Я кочевник с авиабилетом» отчетливо 

прослеживается образ «дороги», который связан с мотивом путешествий: 

Я кочевник с авиабилетом, 

Визами мой паспорт испещрен. 

Покидает лайнер в час рассвета 

Этот изумительный район. 

Хорошо проснуться в Амстердаме, 

А на завтра прилететь в Париж. 

Мимолетом все проходит в драме, 

В сердце бьется непутевый стриж... [5, с. 38]. 

Такое «путешествие» по жизни кажется довольно забавным, но поэт дает 

возможность читателю задуматься над тем, насколько глубоко и 

проникновенно человек может наслаждаться жизнью, как легко, с чувством 

любви и уважения можно удивляться ей, восхищаться каждым ее мгновением 

и, при этом, познавать и постигать ее «в любой точке мира», оставаясь, верным 

своей культуре. 

В поэзии Бахытжана Канапьянова настоящее с прошлым связывает путь. 

Этот путь для поэта предстает в различных своих ипостасях: дорога, тропа, 

перекресток и т.д. Образ «дороги/пути» в художественном мире поэта 

олицетворяет передвижение и в жизни и по жизни, потому как именно с этим 

образом связана духовная культура кочевого народа, путешествие по миру, 

обитание во Вселенной, передвижение во времени и пространстве, постижение 

духовных ценностей: 

Идет через твой дом моя дорога к храму, 

Хотя прошел я тысячу дорог, 

Я повторять, я повторять  

Не перестану, 
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Идет через судьбу моя дорога к храму, 

И в этом мире я не одинок… [5, с. 84]. 

В художественном мире Б. Каирбекова образ «дороги/пути» выступает 

одной из ключевых пространственных категорий. Это движение, но не всегда 

по горизонтали или по вертикали. Это перемещение в пространстве, в 

различных его измерениях, но по определенному пути: это преодоление 

жизненных «пределов», их философское понимание и осмысление, 

перемещение в различных жизненных категориях.  

Так, в стихотворении «Степь. Цикады. За речкою юрта…» образ 

«дороги/пути» олицетворяет движение. Путь из прошлого в настоящее 

достаточно нелёгок, и особую интерпретацию он получает в творчестве Б. 

Каирбекова: 

…И – дорога 

Вдаль уходит в накрапах копыт… [6, с. 108]. 

Дорога – постоянный спутник кочевника, она указывает направление, 

является ориентиром. От чисто географических понятий выстраивается 

образно-поэтический ряд: цель кочевника – дорога, дорога символизирует 

движение, в движении рождается новое направление. Метафора «дорога вдаль 

уходит» реализует сему отхода, неизбежного отрыва героя от родной обители. 

Дорога у Каирбекова - это тропа из глубины вековых традиций, истоптанная 

копытами лошадей всадников не одного поколения, символизирует связующую 

нить прошлого и настоящего. Но и эта тропа ведёт поэта к новой жизни. 

Смятение героя объясняется страхом от невозможности возвратиться назад по 

проложенному пути, так как для поэта это уже новый путь. Путь как целая 

жизнь. Этот путь никогда не зарастёт травой. По нему бесконечно будут 

проходить поколения, оставляя свои следы и отзвуки: «На-к-ра-пах-ко-пы-т…» 

Мастерское использование поэтом звукописи позволяет читателю 

услышать постоянное движение по дороге жизни. Употребление в словах 

глухих губно-губных «п», смычных «к», «т», «х» даёт необыкновенное 

звучание, способствующее воссозданию в подсознании читателя картины 

пыльной дороги и звуков приглушенного топота лошадиных копыт. И в этом 

поэт верен заветам предков, поскольку дорога – это Путь по жизни. В финале 

книги «Части целого» Б. Каирбеков пишет: «Мы кочевники в Космосе 

мироздания. Мы выходим на планетарное мышление, придя к идее Земли как 

общего дома, но мы готовы покинуть её и пуститься в новый путь. Наша 

Одиссея должна пропуститься в новый путь. Наша Одиссея должна продлиться 

в Космосе…Осознавая эти истины можно выходить в Путь-Дорогу, которой нет 

и не будет конца» [7, с. 305]. 

Национальный колорит находит наибольшее выражение в стихотворном 

пейзаже. Поэт не использует сложных речевых оборотов для воспроизведения 

реалий кочевой жизни.  

Б. Каирбеков привлекает внимание читателя к своему мировосприятию 

истории и культуры родного края, отражая в своём поэтическом творчестве 

мысли о национальном своеобразии кочевого народа, думы и чаяния о 
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возрождении духовной культуры общества. Воспитание в читателе стремления 

к духовному возрождению через постижение знаний о мире и человеке - 

поэтическое кредо Бахыта Каирбекова.                     

В художественном произведении изобразительно-выразительные средства 

имеют познавательное значение, помогая понять новые явления; благодаря им, 

мы можем употребить слово в целом ряде значений. Все тропы основаны на 

принципе сближения внутренних признаков различных явлений. «Это гибкое 

средство индивидуализации изображения жизни»- считает Л. И. Тимофеев [8, с. 

75]. 

Таким образом, в лирике Б. Канапьянова и Б. Каирбекова образ 

«дороги/пути» связан с постижением определенной пространственной 

категории, которая предстает в различных субстанциях, олицетворяющих собой 

судьбу, память, историю, творчество и непреодолимое желание постигать. 
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ҚАЗАҚ - ОРЫС БИЛИНГВИЗМІ: ҚАЗАҚТАРДЫҢ ТІЛДІК 

САНАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ НЕМЕСЕ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ 

Ақмалай Д.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Тіл - адамдар арасындағы пікір алысу, өзара түсінісу құралы. Кез келген 

тіл адамдар үшін, өзінің ортасы үшін, яғни қоғам үшін қызмет жасауы керек. 

Ешбір қоғам тілсіз болмайды, тілсіз де қоғамның болуы мүмкін емес.  

Әр елде, кейде әр аймақта тілдік жағдайдың қалыптасуының немесе пайда 

болуының өзіндік ерекшеліктері болуы мүмкін. Қазақстанда тәуелсіздік алғанға 

дейін халық арасында өмірдің экономикалық, мәдени т.б. салаларында қатынас 

құралы ретінде орыс тілінің басым болғандығы бәрімізге мәлім. Бұл тарихта 
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Ресей империясы шаруаларының XVII-XIX ғғ. аралығында елімізге қоныс 

аударуымен түсіндіріледі және КСРО-ның этнотілдік құрылысы қазақ 

этносының санасында өзіндік көрінісін тапты. Этностың тағдыры үшін, ата-

бабаларымыз қалыптастырған қоршаған болмысты игеру тәжірибесі және 

тұтастай алғанда қазақ мәдениеті үшін метрополиямен өзара іс-әрекетті 

көбінесе айқындаушы және құнды болды. Қазақ мәдениеті жаңа өркениеттік 

формаларға ие болды; қазақ этносының Шығыс, дәлірек айтқанда, Орталық 

Азия парадигмасы көп жағдайда оның қайталама моделінде еуропалыққа 

ауысты. Өйткені, еуропалық мәдени формалармен танысу орыс тілі, орыс 

ғылымы мен мәдениеті арқылы өтті. Қазақтың менталитетін, дүниетанымды 

ығыстыра отырып, қазақ ұлтының тілдік санасы өзгеріске ұшырады. 

Патшалық Ресейдің отаршылдық саясаты мен кеңестік идеологияның 

үстемдігі қазақ мәдениетінде өшпес із қалдырды. Еуропалық әлемге, әсіресе 

Петрдің билігі кезінде, кемшілік кешенін сезіне бастаған Ресей орыс адамының 

«мәдениеттенуіне» алаңдады. Империяның құрамына кіретін халықтардың 

«мәдениетінің» қайталануы айқын. «Бөтен» деген бір ғана сөз «Өз» және 

«өзге/бөтен/басқаларды» бөлектеу үшін маркер ретінде қызмет етті. Қазақ, 

көптеген басқа «бөтен адамдар» сияқты, Ресей, содан кейін Кеңес 

империясының күрделі конфигурациясының құрамында, әрқашан өзін «жат 

адамдай» сезінді. Бір жағынан, Гумбольдт аясын анықтауда дүниетаным 

шеңберімен жылжыды, екінші жағынан - этникалық тіл көптеген қазақтардың 

тілдік санасының өзегінен шеткері жерге кетті. 

Орыс тіл білімі институтының ғалымы В. В. Виноградов: «Орыс тілін 

қоғамдық сананың саяси саласында қуатты қалыптастырушы құрал ретінде 

пайдалану; Орыс тілі арқылы әлемдік саяси теория мен практиканың 

терминдері мен ұғымдарының фонетикалық, морфологиялық және 

семантикалық бейімделген ұлттық тілдерге енуі; құқықтық қоғамдық сананың 

ұлттық формаларын қалыптастыру; ұлттық ғылыми сана, барлық салалардағы 

ғылыми терминологияның ұлттық тілдеріне; діни сананың ұлттық 

формаларында орыс тілінің рөлінің артуы; орыс тілін жалпы христиандықпен 

ғана емес, исламмен, иудаизммен де полемика құралы ретінде қолдану; ТМД 

ұлттық қауымдастықтарында қоғамдық сананың жаңа, балама діни формаларын 

қалыптастыруда орыс тілін қолдануды жандандыру; орыс тілін эстетикалық 

форма саласында құрал ретінде белсенді қолдану қоғамдық сана; орыс тілінің 

этикалық сананың ұлттық формаларын, орыс тілінің басым рөлімен әлеуметтік 

сананың философиялық формасын қалыптастыратын және дамытатын құрал 

ретінде қызмет етуі сөзсіз факт» [1, 157 б.], - деген пікірімен ұлттың тілдік 

санасын басым болуын алға тартады.  

Билингвизм терминіне қатысты ғалымдардың бірнеше тұрақты 

тұжырымдары бар (Л. В. Щерба, У. Вайнрайх, А. Розенцвейг). Тілдер қатынасы 

теориясының негізін салушы У. Вайнрайхтың пікірінше екі тілді алма-кезек 

қолдану тәжірибесі – қостілділікТілдерді меңгеру деңгейін әр зерттеуші әртүрлі 

анықтайды. Кей ғалымдар қостілділікті – екі немесе бірнеше тілдерді әртүрлі 

деңгейде білу (Б. Хасанұлы, М. К. Исаев) деп қарастырса, ғалымдардың бір 
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тобы – екі немесе бірнеше тілді ана тілін білу деңгейінде меңгеруі деп 

қарастырып жүр.  

Қостілділік түсінігіне байланысты ғалымдар пікірі әрқилы. Белгілі ғалым 

Б. Х. Хасанұлы «Қостілділік – белгілі бір территория көлеміндегі ұлтаралық 

(этносаралық) қарым-қатынасқа түсетін белгілі бір этникалық қауымдастық 

өкілдерінің, бүкіл қоғамның (социумның) әртүрлі жағдайда екі тілді (әдетте ана 

тілі мен екінші тілді) алма-кезек немесе қатар қолдануы» деген анықтама бере 

отырып, «Егер адам, адамдар тобы, қоғам этникалық белгісіне қарай қанша 

алуан болса да, екі тілде сөйлессе (жазса, оқыса) ғана қостілді (билингвизм) 

болып саналады» [2, 86 б.] деген қорытындыға келеді. 

Енді көрнекті мысалдар келтірсек. Лексиканың 

интернационализациялануы арнайы ғылыми және техникалық терминологияда 

байқалады. Оның ортақтығы тіларалық байланыстарды жеңілдетіп, сонымен 

бірге қазақ тілінің дамуын айғақтайды. Екі жүйелік тілде лексика ұқсас 

сөзжасамдық модельге сәйкес қалыптасатындығы айқын. Мысалы, сын есімдер: 

имперский, империялық; индукционный, индукциялық; индустриальный, 

индустриялық; интернациональный, интернационалдық; гуманистический, 

гуманистік; реалистический, реалистiк; символический, символдық; 

социалистический, социалистiк; максимальный, максималдық; механический, 

механикалық, және тікелей бастапқы негіздерден түзілген: индукция-, 

индукция; индустрия-, индустрия; интернационал-, интернационал; гуманист-, 

гуманист; реалист-, реалист; символ-, символ; социалист-, социалист; механ-, 

механ; және т.б. мысал ретінде айтуға болады. 

Ал, гуманист, интервью, инфляция, император, иммиграция, максимализм, 

максимум, механизация, механизм, механик, механика; металл, металист, 

металлург, металлургия; метаморфоза, метатеза, метафора, методология, 

миграция, миссия және тағы да сол секілді басқа да сын есімдер толық қазақ 

тіліне ауыстырылған. 

Бір қызығы, РХДУ (Ресей халықтар достығы университеті) мен ММХҚИ 

(Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында) жүргізілген 

зерттеу негізінде ресейлік жоғары оқу орындарында оқитын этникалық қазақ 

студенттерінің көпшілігі қазақ тіліндегі мәдениеттің негізгі ұғымдарын (тіпті 

«Құс жолы» сияқты) атай алмайтыны белгілі болды. ТМД елдерінің басқа 

студенттерімен салыстырғанда этникалық бұлыңғырлық қазақ студенттеріне 

тән. Сонымен бірге біз орыс тілін меңгерген, бірақ этникалық тілде сөйлемейтін 

қазақтардың жүздеген есімдерін атай аламыз. Олардың көпшілігі - терең 

дүниетанымдық ұстанымы бар, маргиналды жағдайда ұлттық сана - сезімге 

қайта оралатын, өзіне «Қос белгісіздікті (этникалық бірегейлік - қазақ, ал тілдік 

бірегейлік-орыс)» еңсеретін шынайы шығармашылық тұлғалар. 

Бұл туралы 1997 жылы М. М. Әуезов орыс тілді қазақ-жазушылары туралы 

айта отырып: «бұл жағдайда ұлттық тіл оның күш-жігері қоғамдық рөлін 

арттыруға бағытталған объектіге айналады, дегенмен ол өзінің тәжірибесінде 

өзінің дүниетанымдық мақсаттарына жетудің құралы ретінде жақсы меңгерген 

тілді таңдай алады. 
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Ұлттық мәдениеттің субъектілері ретінде өзін тапқан шығармашылық 

тұлғалардың бірлескен қызметі, сайып келгенде, оның екі «тармағының» 

қарсылығын жоюға және оның дамуының жалпы мәселелерін шешуге ықпал 

етеді» [3, 208, 209 б.]. 

Қазақ тілі мен мәдениетінің болашағы туралы айтатын болсақ, соңғы екі 

онжылдықта тілдің барлық деңгейлерінде түркологияның көптеген аспектілерін 

қайта қарастыру және сипаттау жүріп жатыр. Мәдениеттер мен тілдердің даму 

тарихының көптеген мәселелері қазақ жазба мәдениетінің дамуына жарық 

түсіретін жаңа зерттеулерге сәйкес түзетілетіні анық. 

Қазақ тілі мен мәдениетінің болашағы қандай болмақ? 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, біздегі бұл мәселе туралы біраз 

зерттелгенін анық айта аламыз. Қазіргі кезеңде халықаралық байланысы күшті 

барлық елдерде тілдік қатынас мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Тілдік 

қатынастың бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, ұлт пен ұлттың саяси 

байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді. Сондықтан тілдік қатынас 

бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі ретінде тіл ғылымында жаңа ғылыми 

еңбектердің шығуына әсер етті. 

Қазақ этносының менталитеті ерекше, оны әлі де тіл сақтап келеді, бірақ 

біздің қарбалас жадымыз «ұмытып кетті». Шын мәнінде, көшпенділер 

(қазақтар) мен диқаншылар (орыстар) әлемінің тілдік деңгейінде уақыт пен 

кеңістіктің өзіндік түбегейлі айырмашылықтары бар екенін барлығы түсінеді 

(бұл туралы Қайырбеков Бақыт өзінің ғылыми-көпшілік кітабында жазған), 

бірақ салыстырмалы сипаттамалар жоқ. Салыстыру және сәйкестендіру сізге 

белгілі бір этникалық топқа және олардың әлемдік тілдік бейнесіне тән 

ерекшелікті айқындауға мүмкіндік береді. Ресей Федерациясында (барлығы - 

980 мыңнан астам), сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұратын қазақтар да 

әлемнің тілдік бейнесінде орыс және ағылшын тілдеріндегі 

айырмашылықтарды жақсы біледі, бірақ олар орыс тілімен салыстырғанда 

қазақ тілі туралы ұқсас білімді бере алмайды. [4, 387 б.] 
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CИНОНИМДЕРДІҢ ӨЗАРА СЕМАНТИКАЛЫҚ 

АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Аманжанова Ж. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Тіл-тілдің барлығында кездесетін, ең көп қолданылатын тілдік категория – 

синонимдер. Синонимдердің табиғаты ғылыми зерттеулерде жан-жақты 

қарастырылды, көптеген анықамалар берілді. Мәселен, синонимдер табиғатын 

зерттеуші-ғалым Ә. Болғанбаев: «Синонимдер сөздердің жалпы мағыналық 

бірлестігіне қарай топтастырылады. Яғни бір ғана ақиқат шындықты көрсетіп, 

бір ғана ұғымды білдіретіндіктен олар синоним болып табылады», — десе [1, 

49 б.], ал М. Белбаеваның оқулығында: «Мағынасы жуық, өзара мәндес сөздер 

синоним деп аталынады», — деп анықтама берген [2, 30 б.]. «Синоним 

дегеніміз мағыналары жақын болғандықтан белгілі контексте бірін-бірі 

алмастыруға жарайтын сөздер» [3, 66 б.]. 

 «Синонимдес сөздер өзара мәндессөздер болғанмен, олардың мағыналық 

жақтан қалай да бір айырмашылығы болады. Екіншіден синонимдес сөздердің 

бір-бірінен өзара айырмашылығы қолданылу ыңғайына қатысты стильдік 

айырмашылық түрінде ғана болуы мүмкін. Синонимдес сөздердің мұндай 

жақтары стильде түрлендіре ажыратылып, айқындалады», - дейтін К. 

Ахановтың пікірі ғылым үшін құнды [4, 125 б.]. 

Сөздерді синоним деп тану үшін басты шарттар: 

 Сөздің дыбысталуында аз да болса, тұлғалық өзгешелігі болуы 

керек; 

 Сөздер жуық мағынаны білдіруі керек; 

 Сөздер бір ғана сөз табынақатысты болуы тиіс. Осы аталған 

шарттар 

сөзді синоним деп тануға мүмкіндік береді [5, 104 б.]. Синонимдерді белгілі бір 

ұяға топтастыруға жоғарыда аталған белгілер назарға алынады. Яғни белгілі бір 

ұғымды білдіретін мағыналас, мәндес сөздердің тобын синонимдік қатар деп 

атайды [6, 61 б.]. Ә. Болғанбаев өз еңбегінде: «Синоним болып жұмсалатын 

мәндес сөздердің тобын синонимдік қатар немесе синонимдік ұя деп атайды.  

Сөз семантикасы – жан-жақты зерттеуді қажет ететін, күрделі категория. 

Семантиканың ең негізгі зерттеу объектісі – мағына. Ғалым Ғ. Хасанов: «Сема 

– ең кіші мағыналық бөлшек. Сема дегеніміз бір сөздің мағынасын 

қабылдағанда, ең алдымен ойымызға келетін мағынаның белгісі, мәні, қасиеті» 

деп анықтамасын береді [7, 90 б.]. Яғни компоненттік талдау дегеніміз – 

семаны бірнеше кіші семаларға бөлу. Мәселен, ата деген сөзде төрт сема бар: 1. 

ер жынысты адам; 2. жасы үлкен; 3. қандық туыстықты білдіреді; 4. әкенің яки 

ананың әкесі. Сөздің лексикалық мағынасының құрамында сол сөздерді бір 

топқа жинайтын, байланыстырушы, ортақ семалық компоненттері мен қатар 

сол сөзді басқа сөздерден ерекшелейтін, ажыратушымағыналық компоненттері 
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қатар болады. Ендеше синонимдердің өзара семантикалық реңктерін мысалдар 

арқылы қарастырсақ.  

Дымқыл, сулы, ылғалды – су сіңген, ылғал аралас құрамында су бар [8, 

205 б.]. 

Дымқыл сын. Дымды, суланған, ылғалды. Ол келгенде қара жердің 

дымқыл топырағына өз саусағын өзі тығып, сұп-сұр болып бүктетіліп отырған 

Төленді қаңсырап бара жатыр еді (О. Бөкей). Көршілер келіп, ананың 

маңдайына дымқыл шүберек басып, аузына у тамызды (Ә. Әлішев). Бір топ 

солдаттар мен сержанттар майшамның көмескі жарығымен дымқыл жер үйде 

әңгіме дүкенін құрып отыр (С. Мұқанов). Табандарына тиген дымқыл топырақ 

пен қызылшаның салқын жапырағынан бойлары серги түсті (Ұ. Доспанбетов). 

Дымқыл тартты [9, 92 б.]. 

Сулы сын. 1. Суы молырақ, сулырақ, өзен-көлді. Қыстаудың сыртын- дағы 

сулы шіліктегі көлбақалар шулап жатыр. Бақ-бақ-бақ. Не дейді екен мыналар? (

 М. Жұмабаев). Сол баяғы сулы сай жота-жота, Қойың таптап барады 

жоталата (М. Мақатаев). 2.Дымқыл, ылғалды. Маңдайына сулы шүберек басып, 

әжесі отыр (Қ. Жұмаділов). Күректің сулы топыраққа кіріш-кірішкіргені анық 

естіледі (Ж. Нәжімеденов).  

Ақ будан сулы жіп өрген,  

Аспанда сиқыр түрі көп.  

Тамшыны бүйтіп жіберген  

Табиғат дейтін құдірет (Ж. Жақыпбаев). Денені шынықтыру, таза ұстау 

үшін сулы орамалмен денені сүртіп тұрудың үлкен маңызы бар (М. 

Көшербаев). Сулы бұлттар – тек су тамшыларынан құралған тамшылы, жылы 

бұлттар. Сулы бұрғылау. Сулы горизонт. Сулы қабат. Сулы таужыныстар [10, 

337 б.]. 

Ылғалды сын. Құрамында суы бар, ылғалы бар. Егіс даласын ылғалды 

күйде ұстау үшін қыстыгүні қар тоқтату керек (Ф. Оңғарсынова). Үрдесін жел 

ылғалды жерді дегдітіп-ақ тастапты (Қ. Салғарин). Ылғалды жер лайын 

үйірілдіріп, самолет қонды жерге бетін түзеп (А.Тоқмағамбетов). Ылғалды ауа 

– белгілі бір температурада құрамындағы су буының мөлшері қанығу 

дәрежесіне жақын шамада болатын ауа. Ылғалды белдем – жауын-шашын 

мөлшері мұхит бетінен буланатын мөлшерден артық болатын климаттық 

белдем. Ылғалды климат – тым ылғалды атыраптардың климаты [11, 649 б.]. 

Дымқыл сөзінің семантикалық компоненттері: 1) құрамында су бар; 2) су 

мөлшері орташа; 3) терлеу, жылау; 4) балғындық; 5) қабылдау типіне қарай – 

көру, сипап-сезу арқылы. 

Сулы сөзінің семантикалық компоненттері: 1) құрамында су бар; 2) суы 

мол; 3) тамшы; 4) табиғи құбылыс; 5) салқын, суық; 6) қабылдау типіне қарай – 

көру, есту арқылы. 

Ылғалды сөзінің семантикалық компоненттері: 1) құрамында су бар; 2) 

қаныққан (нормадан жоғары); 3) терлеу, жылау, табиғи; 4) балғындық; 5) сыз; 

6) табиғи су, шырын бөлінісі; 7) қабылдау типіне қарай – иіс сезу, сипап-сезу 

арқылы; 8) иістену. 
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Ортақ сема: құрамында су бар. Синонимдік қатарды құраушы сын есімдер 

белгілі бір объектінің немесе матаның бойында судың бар екендігін көрсетеді. 

Үш синоним де табиғи объектілермен тіркеседі: сулы (дымқыл, ылғалды) 

топырақ, жер, сулы (дымқыл) малтатас. 

 Айырушы семалар:  

 Дымқыл – су мөлшері орташа; балғындық; көру, сипап-сезу арқылы. 

 Сулы – су мөлшері мол; тамшы; салқын, суық; көру, есту арқылы. 

 Ылғалды – су мөлшері орташадан көптеу; балғындық; сыз; табиғи су, 

шырын бөлінісі; иіс сезу, сипап-сезу арқылы; иістену. 

Қазақ тіліндегі бірқыдыру зат есімдік және сын есімдік синонимдер көбіне 

бір-бірінен мағыналық, ұғымдық реңктері арқылы ажыратылатын-дығына 

зерттеу жұмыстарына кезінде тағы бір мәрте көзіміз жетті. Яғни синоним 

сөздердің бір ұяға қосатын ортақ семаларының және әрбір синоним сөздің 

басқада жоқ, тек өзіне тән жекелік өзгешеліктерінің бар екендігі айқындала 

түсті. Синонимдердің қолданыстық реңктерінде де ерекшеліктердің бар 

екендігі, әр синоним сөздің өзіндік ерекшеліктері, сол ерекшеліктеріне сай 

қалыптасып орныққан тіркестерінде айқын көрінетіндігі туралы айтылады. 

Сонымен қатар ол бұзылса, сөйлемнің, айтар ойдың мазмұнына нұқсан 

келетіндігі анық. Сондықтан да синонимдерді өздерінің орныққан арнаулы 

тіркесінде алып көрсетуіміз керек. Синонимдер әдеби тілде де, ауызекі сөйлеу 

тілінде де өзара синонимдік қатар құрады және олар бір-бірінен стилистикалық, 

мағыналық реңктері арқылы ерекшеленеді. 

Ана тілінің синонимдер байлығын еркін білу — өз ойыңды соншалықты 

дәлме-дәл, анық, жетік етіп жеткізе білу деген сөз. Әрбір ой халық тілінен 

сұрыптап, сараптап алған сөздер арқылы жүзеге асады. Тіл ойды ғана 

білдірмейді, сонымен бірге сезім мен ерікті билеу үшін де қолданылады. Тіл 

әсерлі де тартымды, баурап алатын болу керек. Бүгінгі қазақ тіліндегі неше 

алуан стильдік мүмкіншіліктің бәрі де бай синонимдердің қызметі арқылы 

білінеді. 
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ТАҢБАЛАР СИПАТТАМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ 

АКСИОЛОГИЯЛЫҚ КОННОТАЦИЯЛАРДЫҢ СЕМАНТИКАСЫ 

 

Байдырахыман А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірдік университеті 

       

Аксиология және коннотация қазіргі лингвистикадағы өзекті зерттеу 

нысандары болып табылады. Бүгінгі таңда құндылықтар жеке ғылым-

аксиологияны зерттеу тақырыбына айналды. Кез-келген объектінің оң, 

бейтарап немесе теріс маңыздылығын зерттеу, олардың экзистенциалды және 

сапалық сипаттамаларынан алшақтату, бұл жалпы аксиологияның назарын 

аударатын құндылықтар түрлерінің қатарындағы моральдық құндылықтар, 

құқықтық құндылықтар, ғылыми таным құндылықтары, адамзат тарихы мен 

әлеуметтік теориялардың құндылықтары, адамның табиғаты мен оның өмірінің 

мағынасына байланысты құндылықтарболып табылады. 

Орыс тіл білімінің лингвист ғалымы С. Г. Павлов: "Аксиологиялық 

лингвистика-бұл бірқатар "лингвистиканың"аясында қолданылатын зерттеу 

тәсілі. Қазіргі уақытта айқын көрінетін аксиологиялық әлеуеті бар бірнеше 

пәндер бар - "этнолингвистика, лингвомәдениеттану, эколингвистика, 

әлеуметтік дискурсты талдау, саяси лингвистика, лингвокриминалистика, 

теолингвистика және т.б. (олардағы аксиологиялық аспект әлі де орындалмауы 

мүмкін). Лингвистикалық аксиологияның объектісі - "тіл-сана-қоғам-мәдениет-

адам".  

Зерттеу екпініне байланысты оны зерттеу лингвокогнитивті әлеуметтік 

және лингвомәдениетаралық болуы мүмкін . 

Лингвоаксиологиялық пән - құндылықтарды қалыптастыру, білдіру және 

аудару құралы ретінде қарастырылатын тіл. Зерттеу бағыттары ретінде мәтіннің 

көркем және көркем емес түрлерінің лингвистикалық аксиологиясын (дискурс); 

әлеуметтік аксиосфераны ((православие) конфессиялардың, таптардың, 

таптардың, партиялардың құндылықтары, гендерлік, жас құндылықтары; кәсіби 

топтар мен субмәдениеттердің құндылықтары); жеке аксиосфераны 

(жазушының, саясаткердің, ғалымның, шығарманың кейіпкерінің тілдік 

тұлғасы) ажыратуға болады. Ерекшелігі аксиологиялық лингвистика аясында 

нағыз қондырғыларды алынған жалпы лингвистикалық рәсімдеріне нәтижелері 

құнды. Аксиологиялық зерттеудің міндеті - тілдік бірліктің немесе 

мәлімдеменің құндылық компонентін анықтау болып табылады. Зерттеу 

линвоаксиологиялық жазықтыққа бағытталған: ана тіліне қандай 

құндылықтарды жатқызуға болады, егер ол осындай мәлімдемелермен, 

танымдық механизмдермен, коммуникативті стратегиялармен және т.б белгілі. 

Бір тілді аксиологиялық талдаудың мақсаты - әлемнің ұлттық тілдік бейнесінің 

аксиосферасын және әртүрлі әлеуметтік топтар мен идиомалардың 

аксиосферасын қайта құруға болады. [1, 57-58 б.]. Бұл мақалада аксиология 



492 
 

адамның мәдениетімен, қоғаммен және санасымен тығыз байланысты деп 

тұжырымдайтын зерттеулермен таныстық. 

Құндылық пен бағалау негізгі ұғымдар болып табылатын аксиологиялық 

талдаулар жүргізу шарт. Осы зерттеулерімізде кейіпкерлердің 

сипаттамаларының құрылымын құру үшін құндылық пен бағалауды анықтау 

қажет. "Құндылық - бұл экстралингвистикалық фактінің (тақырып, процесс, 

оқиға, идея, сезім және т.б.) белгілі бір адамға, әлеуметтік топқа немесе 

адамдарға жағымды немесе теріс мәнді болып келеді. Құндылық жүйесі 

мәдениеттің норма (құндылық) және одан ауытқу (құндылыққа қарсы) туралы 

идеяларын көрсетеді. Ең ықшам жіктеулерде құндылықтар түрі бойынша 

материалдық және идеалды (Рухани) болып бөлінеді, ал мазмұны бойынша – 

қажет болған жағдайда нақтылау терминологиясы енгізіледі. 

Жақсы(оң)/жаман (теріс) деген жалпы бағалаудан басқа, құндылықтардың 

бес арнайы саласы ерекшеленеді: 

1) ақиқат саласында құндылық анықталады, яғни шығарылады және 

сипатталады,"шын"/ "жалған" операторлары арқылы;  

2) этика саласында – "жақсылық"операторлары арқылы/ "зұлымдық";  

3) эстетикада –" әдемі "/" ұнамсыз "операторлар;  

4) ләззат саласында –" жағымды "/" жиіркенішті" операторлар [2, 25-29 б.].  

Құндылықтардың жіктелуі әлдеқайда бөлшек болуы мүмкін. Утилитарлық 

құндылықты "ыңғайлы/ ыңғайсыз"диада сипаттайды, "пайдалы/ зиянды", 

эмоционалды-интеллектуалдық – "қызықты/ қызықсыз"," ақылды/ ақымақ" 

және т.б.. 

Бағалау орыс ғалымы С. Павловтың пікірінше, "танымдық процестердің 

және оларға сәйкес мінез-құлық ережелерінің ажырамас бөлігі. Эксперименттік 

психология адамдардың "автоматты түрде" жақсы немесе жаман" деп 

бағалайтындығын көрсетеді, егер барлық нысандар болмаса және әлеуметтік 

және әлеуметтік емес оқиғалар желісінде бола алады.  

Құндылықтардың қайнар көзі және өлшемі – адам. Адамдар әртүрлі, 

сондықтан бағалаулар дүниетанымдық жағдайға ие болады. Ғалымдар 

зерттеулерінде мынадай лингвистикалық ескертпелер бар: 1) ұлттық 

құндылықтарды көрсететін жалпы тілдік бағалаулар жеке және топтық 

бағалаулардан алшақтауы мүмкін; 2) жеке лексикондағы бейтарап сөздер мен 

терминдер құндылық мазмұнын алады. Осылайша, "құндылық мәдениетке, 

бағалауға, биологиялық (танымдық процестерге) және мәдени ( әлеуметтік 

мінез – құлыққа) жатады. И.Герасименко аксиологиялық мәндерді үш түрге 

бөледі – жалпы бағалау, жеке бағалау және коннотативті бағалау екенін айтады. 

Оның пікірінше, "жалпы құнды сөздер тек белгісі бар бағалауды білдіреді "+" 

("жақсы") немесе " – " ("жаман"). Бұл түрді жақсы және жаман сын есімдер, 

сондай-ақ әртүрлі стилистикалық және экспрессивті реңктері бар синонимдер 

жүзеге асырады (мысалы: керемет, әдемі).  

Бағалау мәнін сипаттамалық мәнмен қандай да бір жолмен біріктіретін 

номинативті бірліктер жеке бағалау деп аталады (мысалы: дарынды, ынталы). 

Жеке бағалау лексикасы кең ауқымды құрайды, онда екі мағына әртүрлі 
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пропорцияда біріктіріледі. Сонымен, салыстырмалы сын есімдерге тән, екінші 

номинацияның көрінісі ретінде қарастыруға болатын сапалық белгілерді алу 

процесі сипаттамадан бағалауға, объективтен субъективтіге ауысуды білдіреді. 

Коннотативті бағалаудың ерекшелігі оның құрылымында семантикалық 

қорытпаны құрайтын сипаттамалық және бағалау компоненттерінен басқа, 

сөйлеу субъектісінің сипаттамалық - бағалау бөлігінде көрсетілгенге 

эмоционалды қатынасын білдіретін тағы бір аксиологиялық компонент бар. Бұл 

аксиологиялық компонент ЭТАЛОН - квазистереотип туралы ассоциативті - 

бейнелі ұғымға сілтеме жасайтын ішкі форманың болуына байланысты жүзеге 

асырылады.  

Басқаша айтқанда, жеке бағалау мағынасында "сипаттамалық және бағалау 

құрылымдары біріктіріледі", ал коннотативті предикатта "коннотация" ішкі 

құрылымның сипаттамалық - бағалау құрылымынан көрінеді. Соңғысы квази - 

стереотип немесе белгілі бір жағдайдың стандарты ретінде әрекет етеді. И. Е. 

Герасименко квазистереотиптер әлемнің тілдік бейнесінің "өзіндік "тұрақтысы" 

екенін анықтайды, оның көмегімен осы тілде оның тұжырымдамалық 

көрінісінде жазылған әлем туралы күнделікті түсінік қалыптасады". 

Н. Д. Арутюнова жеке бағалауды үш топ ретінде жіктейді: сенсорлық, 

сублимацияланған және рационалистік. "Сенсорлық бағалау тобына 1) 

сенсорлық-дәмдік немесе гедонистік бағалау кіреді; 2) психологиялық, олардың 

арасында: а) зияткерлік: "қызықты"," қызықты"," банальды"; б) эмоционалды: 

"қуанышты"," қалаулы","жағымды".  

Сублимацияланған топта сублимацияланған немесе абсолютті бағалау 

қарастырылады:  

1) сенсорлық және психологиялық синтезге негізделген эстетикалық 

бағалау: "әдемі", "тамаша". 

 2) нормаларды білдіретін этикалық бағалаулар: "моральдық", 

"бала", "жаман".  

Адамның практикалық қызметімен байланысты рационалистік топқа 

мыналар кіреді: 1) утилитарлық: пайдалы, зиянды; 2) нормативтік: дұрыс, 

қалыпты, сау; 3) телеологиялық: тиімді, сәтті, жарамсыз [3, 52 б.]. Бұл жұмыста 

Н. Арутюнованың жеке бағалауларының жіктелуі қолданылады. 

Сонымен, бұл жұмыста кейіпкерлердің сипаттамасындағы сөздердің 

жалпы құнды, жеке-дара мағыналарын ғана емес, сонымен қатар коннотативті-

бағалауды да талдауға әрекет жасалады. А.Вестфалия коннотация ұғымын 

лингвистика мен экстралингвистика аясында қарастырады. Коннотация, В. 

Телия, "денотатпен, ішкі және сыртқы формамен біріктірілген, ол осы 

ассоциативті мотивациямен қоректенеді [4, 5 б.]. Кей ғалымдардың пікірінше, 

"коннотация сөздің немесе фразеологияның негізгі мазмұнына қойылмайды, 

бірақ онымен күрделі бірлікте болады, өйткені рационалды ғана емес, сонымен 

бірге онымен тығыз байланысты сенсорлық шындық білімі де бар дегенді 

айтады. 

"Коннотация - бұл шындық құбылыстарының жанама көрінісі және соның 

арқасында мағынаның символдық - денотативті макрокомпонентімен тығыз 
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байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта ең беделді болып коннотативті 

макрокомпоненттің лексикалық және фразеологиялық мағыналарға енетіндігі 

және онымен таңқаларлық түрде араласатындығы кездейсоқ емес. А. Вестфалия 

коннотация мен бағалау тығыз байланыста және өзара тәуелділікте екенін 

көрсетеді. Сөз мағынасының коннотациялық компонентінің негізін құрайтын 

бағалаусыз Коннотация мүмкін емес. Ал коннотация бағалауды тіл мен 

сөйлеуде білдірудің бір тәсілі бола алады. 

Экстралингвистикалық тәсіл аясында коннотация келесідей көрсетіледі 

сөздің лексикалық мағынасының шеңбері семантикалық ассоциациялардың 

жиынтығы ретінде сипатталады. Блумфилд эмоционалды негізі бар 

коннотацияларды және әлеуметтік, аймақтық және мәдени факторларға 

байланысты сана саласына қатысты коннотацияларды бөліп, коннотацияға 

әлеуметтік-мәдени компонентті енгізді. Орыс тіл білімінде коннотацияны 

экстралингвистикалық тәсілмен қарастыру Ю. Д. Апресянның жазбаларында 

қолданылады. Оның анықтамасына сәйкес, коннотация осы тілде аты берілген 

сөз болып табылатын шындық объектісін заңдастырылған бағалау екенін баса 

айтады. Коннотациялар белгінің прагматикасы саласына жатады, олар сөзбен 

байланысты мәдени идеялар мен дәстүрлер, белгілі бір қоғамда тиісті нәрсені 

қолдану тәжірибесі және басқа да көптеген тілдік емес факторларда ескеріледі. 

Қазақ тіл білімінде коннотация ұғымы кеңінен танымал болғанымен, оны 

зерттеу соңғы уақытта зерттеле бастады. Оның тұжырымдамасында 

"коннотация-жалпы тіл жүйесінің ажырамас элементі. Кез келген мәлімдеме 

денотативті, қоршаған орта (өзара әрекеттесулер орын алатын әлеуметтік және 

кеңістіктік шеңберлер); мінез-құлық ортасы (қатысушылар денелері мен мінез-

құлқын сөйлесуді жақтау және ұйымдастыру үшін ресурстар ретінде 

пайдаланады (қимылдар, позалар, көзқарастар)); тілдік контекст (қарым-

қатынас), әңгіме немесе мәтіннің өзі басқа әңгіме немесе мәтін үшін мәтінмән 

шығарады); психикалық контекст (репликалардың алмасуын түсіну жергілікті 

әңгіме мен қоршаған ортадан тыс "негізгі білімді" қажет ететіндігін баса 

көрсетеді. 

 Стереотиптер басқа халықтың сипаттамалары ретінде де, бір ұлттың басқа 

ұлттың мәдениеті туралы идеяларына қатысты барлық нәрсе болуы мүмкін: 

жалпы ұғымдар, сөйлеу қарым-қатынас нормалары, мінез-құлық, категориялар, 

психикалық аналогиялар, алалаушылық, ырымшылдық, моральдық және этикет 

нормалары, дәстүрлер, әдет-ғұрыптар және т. б." 

Стереотип-бұл адамның мәдени ортаның әсерінен қалыптасатын әлем 

туралы идеясы (басқаша айтқанда, бұл мәдени-детерминистік идея), ол 

психикалық образ ретінде де, ауызша қабық түрінде де бар. Стереотиптерді 

келесі типтерде жіктеуге болады: жеке тұлғаның ойлауы мен мінез - құлқының 

стереотиптері ретінде көрінетін әлеуметтік стереотиптер; этномәдени 

стереотиптер - бұл кез-келген адамды сипаттайтын типтік белгілердің 

жалпыланған идеясы;адамдардың өздері туралы не ойлайтынын көрсететін 

автостереотиптер; басқа адамдарға қатысты гетеростереотиптер. 

Жер бетіндегі терең стереотиптерден айырмашылығы өзгермейді. Олар 
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уақыт өте келе өзгермейді. Терең стереотиптер таңғажайып тұрақтылыққа ие 

және олар ұлттық сипаттағы ерекшеліктерді зерттеуші үшін үлкен 

қызығушылық тудырады: стереотиптердің өзі стереотиптеу объектісі болып 

табылатын адамдарды зерттеуге материал береді, ал бағалау олар жиі 

кездесетін топтың ерекшеліктерін сипаттайды. Кей ғалымдар стереотиптерді 

кейбір критерийлер бойынша жіктейді: стереотип тақырыбы бойынша – 

ұжымдық, жеке стереотиптер; стереотип объектісі бойынша – 

антропостереотиптер (жеке стереотиптер мен әлеуметтік стереотиптерді қоса), 

оқиғалар, пәндік (оның ішінде материалдық, тұжырымдамалық); стереотип 

объектісі ретінде әлеуметтік топ түрі бойынша (әлеуметтік стереотиптер үшін) 

– гендерлік, жас ерекшеліктері, конфессиялық / діни, өңірлік, сыныптық, саяси 

стереотиптер және т. б.; "өзінің" / "бөтеннің" қатынасы бойынша - 

автостереотиптер, гетеростереотиптер; "нақты" / "болжанатын" арақатынасы 

бойынша - тікелей, ауыспалы (метастереотиптер); тіркелетін сипаттамалардың 

типтілік дәрежесі бойынша – стереотиптің өзі (типтік сипаттамалар) және 

контрстереотиптің өзі (типтік емес стереотиптер); стереотиптің аффективті 

компонентінің мазмұны бойынша – оң, теріс; растау, жоққа шығару; 

эмоционалды зарядтың қарқындылығы бойынша-қарқынды, медиальды 

(орташа); құрылым компоненттерінің қатынасы бойынша-алалаушылық, 

эвристика, нормалар мен дәстүрлер; қалыптасу механизмі бойынша – 

дедуктивті, индуктивті; қалыптасу шарттары бойынша – қасақана, спонтанды; 

қоғамдық сана мен әлеуметтік бейсаналыққа қарсы күрес көлемі бойынша-әлем 

бейнесінің стереотиптері, дүниетанымдық стереотиптер, ойлау стереотиптері, 

әдіснамалық, әдістемелік, технологиялық стереотиптер; өзгеру дәрежесі 

бойынша-қабырғалы, икемді; Тұрақты, жылжымалы; терең, Үстірт; күнделікті 

өмірде қажеттілік дәрежелері-қажетті, деструктивті; шындықты көрсетудің 

жеткіліктілік дәрежесі бойынша-дәл, дәл емес; шынайы, жалған стереотиптер. 

Жалпы тіл білімі аясында Б. Хазлет фондық білімнің үш түрін ажыратады: 

1) күнделікті білім " немесе әлемнің аңғалдық бейнесі; 2) туған мәдениеттің 

құндылықтарымен тығыз байланысты мәдени білім; 3 ) жағдаят және өзара 

әрекеттесу ережелері туралы. 

  Осылайша, бұл мақалада коннотация нақты лингвистика мен 

экстралингвистика аясында, коннотация фондық біліммен, контекстпен және 

стереотиптермен тығыз байланысты болған кезде қарастырылады. 
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АМАНТАЙ ӨТЕГЕНОВ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ 

КӨРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ 

 

Валихан М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Метафора – тіл мен сананың біртұтас, берік байланысын көрсететін ерекше 

құбылыс. Ол эволюциялық танымдық процесс ретінде ой-сананы, ми қызметі 

мен мәдениетті тілдік шығармашылықпен біріктіреді. Оның негізгі ерекшелігі 

адам санасының қоршаған әлемді ұқсастық негізінде танып білу қабілетінде.  

Белгілі ғалым З. Қабдолов «Сөз өнері» еңбегінде метафораға анықтама 

беріп өтеді: «Әдеби тілдегі басты құбылтулардың бірі – ауыстыру, немесе 

метафора (грекше metaphora – көшіру) – сөз мәнін өңдендіре өзгертіп, 

ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге құбылысқа балау; сөйтіп, 

суреттелгелі отырған құбылыстың мағынасын үстеу мазмұнын тереңдетіп, 

әсерін күшейту» [1, 219 б.]. Белгілі ақын Амантай Өтегеновтің философиялық 

немесе лирикалық өлеңдерінен метафораны жиі байқауға болады. Мысалы 

«Вечность» деп аталатын философиялық өлеңінде: 

Прошедшее с грядующим – лишь кольцо, 

А жизнь – лучистый камешек в середке [2, 7 б.], -  

деп метафора арқылы автор ойын көркем жеткізеді. Яғни адамның өткені 

мен болашағы жай ғана сақина болса, ал жалпы өмір ұғымын сәндеп тұратын 

сақинаның ортасындағы жарқылдаған тас секілді құнды нәрсе екенін көрсетеді. 

«Өмірін жарқын болсын» деген тіркесті жиі кездестіреміз. Ақын оны жай ғана 

тіркес ретінде қолдана салмай, өмірдің құндылығын адамдарға ұқтыру үшін 

сақинаның ортасындағы жарқылдаған тасқа балап тұр. 

И будоражит, и уходит в ночь 

Поэзия – капризная невеста. 

Я чар ее не в силах превозмочь 

И указать ей не умею место [2, 73 б.]. 

Ақынның «Память – пустыня» деп аталатын бұл өлеңінен ішкі сезімін, 

психологиялық күйін көруге болады. Поэзияны қырсық қалыңдыққа ұқсату 

арқылы поэзияны ақын өмірінің бір бөлігі ретінде көрсетеді. Авторлық 
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қолданыстағы бұл метафорадан поэзия жазуға деген шабыттың өзі қаламгердің 

ырқына бағынбайтынын аңғартады. 

Махаббат жайында қалам тербемеген ақын кемде кем. Амантай Өтегенов 

поэзиясы да лирикаға толы. Ақын сезімін қызды сипаттауынан, белгілі бір сұлу, 

бағалы нәрсеге ауыстырып қолдануынан көре аламыз. «Превыше» өлеңінде 

«Не отыскать, копаясь в словарях, метафоры о нежности к любимой» деген 

үзіндіден метафораларды жайдан-жай қолдана салмай, жүректен шыққан 

сөздермен бергенін аңғарамыз. Бұл ақын поэзиясының көркемдік ерекшілігін 

байқатады. Мысалы: 

Ты – скромное дитя, 

Ты – дева-озорница 

Ты – обещанье рая, 

Ты – розовая даль [2, 75 б.]. 

Бұл өлең шумақтарынан автор бейнесіндегі, қиялындағы метафораны 

көруге болады. Көбіне біз қызды гүлге, күнге, айға теңегенді көп кездестіреміз. 

Ал бұл жерде қолданылған метафора қаламгердің өз сезімінен, жүрегінен орын 

алған өзіндік үнмен көрініс тапқаны белгілі. 

Абайдың «Сен жаралы жолбарыс ең. Мен киіктің лағы ем», Шалкиіз 

жыраудың «Сен – алтынсың, мен – пұлмын, Сен – жібексің, мен – жүнмін» 

деген метафораларынан салыстыру көреміз. Амантай Өтегеновтің лирикалық 

өлеңдерінен көркем метафораларды кездестіруге болады. Мысалы, «Лебедь – 

ты, я – глупый ворон» метафорасынан қызды аққуға, өзін ғашық болған ақымақ 

қарғаға теңеп тұрғанын көре аламыз. Жалпы, аққу біздің танымымызда 

пәктіктің, тазалықтың, адалдықтың символы болғандықтан, қызды аққуға 

балаған метафораларды жиі кездестіреміз.  

Неужели мы встретились поздно? 

Ах, душа, мне печаль не пророчь... 

Все не так. Я – настойчивый полдень, 

Ты – возможная нежная ночь [2, 87 б.]. 

 Метафораның  негізінде бейне жататыны белгілі. Амантай Өтегенов 

кереғар бейнені салыстыра ашу арқылы келіспеушілікті көрсетеді. «Все не так» 

деген сөзден автор ішінде бір мұң жатқанын көре аламыз. Яғни ақынның 

метафораларды салыстыра қолданғанын аңғарамыз. Мына «Белый лист» 

өлеңінде: 

Моя невеста – белая бумага, 

А я ее неистовый жених [2, 22 б.], - 

деп келтіреді. Ә.Қайдаровтың «Түр-түстердің тілдегі көрінісі» еңбегінде ақ 

түс символикасы жайында былай дейді: «Ақ түс ежелден кіршіксіз тазалықтың 

белгісі болып саналған, сонымен қатар халқымыз оны адалдық пен берекенің 

белгісі деп есептейді» [3]. Ұлттық танымызда «ақ жаулық», «ананың ақ сүті», 

«ақ босаға» секілді құндылықтарымыз бар. Амантай ақын өз қалыңдығын ақ 

қағазға балау арқылы мінсіз адам екенін көрсетеді. Қаламгер өлеңдерінде өзін 

асқақтатып көрсетпейді. Оны поэзиядағы метафоралардан да аңғаруға болады. 

«Мен» концептісі автор қолданысында өзге біреулермен қарым-қатынас 
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жасаған кезде қалыптасатын өзіндік көзқарас. Амантай Өтегенов өлеңдерінде 

өзінің ішкі психологиялық жағдайына, cезіміне, қоғамдағы орнына қарай өзін 

белгілі бір нәрсеге балайды. «Я дерево», «я пыль и быль», «я – миг любви», «я – 

гений» метафораларынан ақынның ішкі қайшылықтарын, өзін бағалауын көре 

аламыз. 

Я – кладбище жалких чувств... 

Довольно, тоска, слазь... 

Все мои строки – чушь, 

Все мои муки – блажь [2, 120 б.]. 

«Тоска» өлеңінен берілген үзіндіден ақынның ішкі мұңын байқаймыз. 

«Мен сезімдердің сорлы зиратымын» деген метафораны қолдануы бұған 

келтірілген басты дәлел. Авторлық метафоралар қаламгердің психологиясынан, 

дүниетанымынан, ой қиялынан, өзіндік көзқарастын туындағанын аңғарамыз. 

Я червь из чрева твоего 

  И упорхнувший мотылек [2, 142 б.]. 

Анасына арнаған бұл өлеңіде өзін құртпен, көбелекпен ауыстырып тұр. 

Метафора пішіні, сыртқы көрінісі, қасиеті, атқаратын қызметі жағынан белгілі 

бір құбылысқа балау. Амантай Өтегеновтің мына үзіндісінде табиғатта болатын 

құбылыс арқылы ауыстыруды қолданып, көркем жеткізе білген. 

Я скрипка, милая, 

Я скрипка. 

Смычок у горла – 

Будто нож. 

Звучу я пьяно, 

Глухо, хрипло 

Когда я ощущаю 

Ложь [2, 16 б.]. 

Автордың өтірікті сезген кезде скрипканың нотадан ауытқыған әуені 

секілді күй кешуі көркем бейнеленген. Музыканың өзі адамның ішкі жай-күйін 

жеткізуші құрал болып табылады. «Мен скрипкамын» метафорасы арқылы 

өзінің толғаныстарын скрипканың үніне, қасиетіне балаған. 

Қорытындылай келе, Амантай Өтегенов өлеңдері ерекше сарында 

жазылған, тілі көркем ақын. Жалпы, өлеңдерін оқып отырып ақынның ішкі жан 

дүниесін, көңіл-күйін, айтқысы келген ойын көркем тіл арқылы әсерлі 

жеткізгенін байқаймыз. Ақынның метафораларды орынды, әсерлі, көркем 

шеберлікпен қолдануы жырларының көркемдігін арттыра түседі. 
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Б. СОҚПАҚБАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ СЕНТЕНЦИЯНЫҢ 

ҚОЛДАНЫСЫ 

 

Валихан М., Ізбасова І. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Әрбір жазушы ᴋөзқарасы ᴍен ɵз ᴏйын ǝсерлі етіп, экспрессивті-

эмоционалды бояу бере алатын шебер ᴄуреткер. Әрине, бұл шеберлік 

ᴋөркемдеуіш құралдар ᴍен ᴛілдік бірліктер арқылы ерекше бояу береді. Әр 

жазушының ɵз жазу ᴄтилі болары анық. Ƃердібек Соқпақбаев шығармаларын 

ерекше етіп ᴋөрсететін, бейнелігін арттыра ᴛүсетін- ᴄентенция құбылысы 

ᴋөрініс ᴛабады. Жалпы ᴄентенция дегеніміз ʜе? Осы ᴏрайда Қадыр Мырза Әли 

шығармаларындағы ᴄентенция құбылысын ᴈерттеген А.Әділова «Сентенция 

дегеніміз – белгілі авторы бар адам, қоғам ɵмірінің ᴄан алуан қырын қамтитын, 

ᴛерең ᴍазмұны, ᴋөркем, ǝсерлі, ᴋітаби-жазба ǝдебиетте ұшырасатын, ᴍәні 

ᴋонтексе ашылатын ықшам ᴄөйлем» - деген анықтама береді [1, 12 б.]. 

Яғни ᴄентенция автордың жеке қолданысынан ᴛуған, ᴛерең ᴍазмұнды, 

ᴏқырманға ᴏй ᴄалатын афоризмнің ᴛүрі. Сентенция ᴋөбіне белгілі бір ʜәрсені 

ʜемесе істі ᴛүйіндегенде қолданылады. Көбіне ᴍұндай ᴄөйлемдер ашық ʜемесе 

бұйрық райда айтылады. Ақыл-уағыз ᴛүрінде айтылатын бұл қанатты ᴄөздер 

ᴏқырманға ᴏйлануға жетелуі ᴛиіс.  

Зерттеуші-ғалым А. Әділова ᴄентенцияның ᴛілдік қолданысқа ену 

ᴍүмкіншілігі жайында былай деп ᴏй ᴛүйеді: «Сонымен ᴄентенция, ʜегізінен, 

белгілі бір ǝдеби ᴋонтексте ᴨайда болатындықтан, ᴏның ǝрі қарай қолданысқа 

ᴛүсіп, халық қазынасына айналуы ᴋөбіне ᴏқырманға байланысты, ɵйткені ǝрбір 

жаңа ᴄентенциямен ǝрі ᴎнтеллектуалдық, ǝрі эстетикалық ᴎнформация үнемді 

де ықшам ᴛүрде беріле алатындықтан, ᴏның ᴄоны, ᴛосын, ерекше, ǝсерлі, 

бейнелі анықтама, дәйектеме, ᴄілтеме ретінде қолданылу ᴍүмкіндігін 

ᴨайдаланатын – ᴄол ᴏқырман» [1, 26 б.]. 

Сентенцияны ᴛіл білімінде ақын-жазушылардың ᴛуындыларында 

ᴋездесуіне байланысты ᴍаксима және ᴦнома деп бөліп қарастырады. Гноманың 

ᴍаксимадан айырмашылығы бұл жерде философиялық ᴍазмұн басымарық 

ᴋеледі, ал ᴍаксима болса дидактикалық ᴍән үстейді.  

Г. Мұратова докторлық диссертациясында: «Максима дегеніміз - бір 

автордың басы артық ᴄөзден аулақ, ықшам, ᴛерең ᴍағыналы және ᴛұжырымды 

ᴏйы. Максиманың басты қасиеті ᴏның ᴄемантикасының 1) белгілі бір ᴛәртіпке 

бейімдейтінмен; 2) ᴏндағы ᴏй ǝркімнің ɵз-қимылы барысында басшылыққа 

алатын этикалық ұстанымды білдіруімен айқындалады» [2, 277 б.] деген 

болатын. 

Адамға ǝсер ететін шындықтың эстетикалық ᴍаңызын ᴄипаттайтын, 

жазушының дүниетанымын, ɵмірге ᴋөзқарасын ᴋөрсететін ᴛілдік 

құбылыстардың бірі ретінде ᴄентенция құбылысын айтамыз. Ғалым Ж. 
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Саткенова ɵз еңбегінде «Сентенция – ᴛуындының ᴏқырманға эстетикалық 

ǝсерін қоюлата ᴛүсіп, ᴛүйсікке қозғау ᴄалатын және ᴛанымдық ᴏйлау дүниесін, 

асқақтатын ᴛерең ᴍағыналы, философиялық ᴍазмұнды, ᴏй-ᴛұжырымы бар 

ᴄөздер» [3, 80 б.] деп баға береді. Осыған ᴏрай, балалар ǝдебиетінің жазушысы 

Ƃердібек Соқпақбаевтың шығармаларындағы ᴄентенция құбылысының 

ᴛанымдық ᴄипаты қарастырылады. Автор белгілі бір жағдайға қатысты 

ᴏқиғаларды баяндауда ᴄол ǝңгіменің ᴛүйінін ᴍына ᴄекілді афоризмге ᴫайық 

ᴄөздерге жүктеп ᴏтырады:  

  Қайтсем екен деп біраз ᴏйланып ᴛұрдым да, ᴛәуекел етіп, ішке ᴋезексіз 

ᴋірмекші болдым. Ɵйткені ᴄоңындағыларға жетпей қалатын азабы болушы 

еді. Сонан ᴄоң ᴋөрінгеннің ᴏқулығына ᴍінгесіп, жалынасың да жүресің, 

бұл - ᴋүн емес. Ɵзге ештенең болмаса да, ǝуелі ᴏқулықтарың ᴄай болсын. 

Мен былай ᴍақалдаған болар едім: Оқулығы ᴄай бала, көңілі жай бала [4, 

18 б.].  

  Ƃұның бәрі ᴍенің басыма ᴛыңқиып ᴛойып алғаннан ᴋейін ᴋелген ᴏйлар. 

Аш қарынға данышпан болып жетістірмейсің [4, 14 б.].  

 Соғыс біреуге - ᴄоғыс болса, біреуге – ырыс. Нұрәлі, Жүністер үшін ырыс 

[5, 138 б.].  

  Қараша ᴍықыр жаппалардың арасында жалғыз ғана боз үй. Ƃұл, ᴄөз жоқ 

ферма ᴍеңгерушісінің үйі. Қызметі биіктің үйі де биік. Мансабы ᴈордың 

беделі де ᴈор [5, 61 б.].  

  Әркімнің ᴋүнбе ᴋүн алып барған ᴋенін ᴛаразыға жекелеп ɵлшеп 

қабылдайды. Соған ᴄай еңбек жазады. Еңбегі көптің ᴛабысы да көп. Еңбегі 

аздың ᴛабысы да аз. Сондықтан ᴋенді, ᴍүмкін болғанша, ᴍол етіп апаруға 

ǝркім ᴍүдделі.  

  Ұры ᴎтте ұят, ʜысап болмайтын ᴋөрінеді. Ƃолса, ᴏсымен бір емес, 

бірнеше рет жәукемдеді. Қоймай ᴍа? [5, 91 б.]. 

  Колхоздағы жұмыстың бар ауыртпалығын ǝйелдер ᴍен қарттар, жас 

балалар ᴋөтеретін болған. Менің Қаныша жеңгем ᴛәрізді жас ᴋеліншектер. 

Әйел ᴈатын, жалпы, ʜәзік деп атайды. Ƃос ᴄөз. Мықтының ең ᴍықтысы, 

көнбістің ең көнбісі - ǝйелдер екеніне ᴍен ᴋіммен де дауласуға бармын [5, 

105 б.].  

  Норма бойынша ᴋүніне бір ᴨар қолғап ᴛоқып ᴛапсыру ᴋерек. Мен 

болсам, бір жарым, екі ᴨарға дейін ᴛоқимын. Қолы қимылдағанның аузы 

қимылдайды. Енді ᴍенің алатын ʜаным ᴋөбейді [5, 99 б.].  

  Тоқтықтан бұл екеуі жауыр болған. Қолдарына балаң біреуді қызметші 

етіп ұстайды. Әлгі айтқан ᴏт жағу, ᴄу ысыту, ᴛамақ ᴛаситын ағаш бөшке, 

ағаш шелектерді жуу ᴛәрізді ᴫас жұмыстардың бәрін ᴄоған істетеді. 

Арестант арестантты ᴍалай етеді [5, 100 б.]. 

  Ƃіреу ᴛоймен ǝлек, біреу қоймен ǝлек, ᴋүмпілдеп ᴄоғыс жүріп жатуында 

Эйзенштейннің шаруасы аз, «Иван Грозный» атты ᴋинофильм ᴛүсіріп 

жүрген ᴋезі екен [5, 174 б.].  

  Күншілдік деген жаман ʜәрсе ғой. Жолдастарымның ᴋейбірі 

қуанышымды қалай да жоққа шығаруға ᴛырысады. - Сен ᴍына ᴄуретті 
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жазда ᴋелгенде Ғалиядан ұрлап ʜемесе ᴛартып алған шығарсың, - дейді. 

Мен ыза болам: - Мына ᴄыртындағы жазуды ᴏқысаңшы, ɵзіңнің ᴋөзің бар 

ᴍа? – Жазуды ᴄен жазып алдың. - Қарасаңшы ᴍынау ᴍенің жазуым ба? - 

Ƃасқа біреуге жазғыздың. Мен ᴏдан бетер ашуланып, ᴋүйіп-ᴨісем... 

Күншілдік - жаман ауру [5, 35 б.].  

  Жақсылық ᴨен жамандық ұстара жүзінің екі қапталы ᴛәрізді ʜәрсе 

екен. Ƃіреуінен аяғың ᴛайып кетсе, екіншісінен бірақ барып шығасың [5, 

104 б.]. 

Қаншама қиыншылықты бастан ᴋешкен жазушының ɵзі ᴋөрген 

ауыртпашылығынан қорытынды жасап, ᴏқырманға ᴏй ᴄалады. Әрине, бұны ᴛек 

жай ᴄөзбен емес, эстететикалық ǝсер бере ᴏтыра ɵзінің қанатты ᴄөздері арқылы 

жеткізеді. Жазушы болу үшін философ, ᴨсихолог болу қажет болады. Ɵйткені 

белгілі бір ᴛақырып жазардың алдында, бір ʜәрсені ɵзекті етіп алып, ᴏның 

ᴍәнін ашып, ᴏқырманға ʜегізгі ᴎдеясын жеткізу үшін қарапайым құр ᴄөзбен 

ұқтыра алмайсын. Әр адам ɵзінше ᴨсихолог және филососф. Алайда бұл қалай 

дамиды? Әрине қаламгердің ɵмірден ᴋөрген ᴄабақтарынан, ᴄонымен қатар 

дүниеге деген ᴋөзқарасынан, адамдардың айтқан ақылдарынан, ᴏқыған 

ᴋітаптарыанан дамиды. Осының бәрін жеткізу үшін ұтқыр ᴛіл, ᴛерең ᴏй қажет.  

Ƃердібек Соқпақбаев ᴄтиліне ᴛән ᴋелтірілген ᴍысалдар ᴄекілді ɵзіндік 

ɵрнегін айқындайтын ерекшеліктерді қаламгер шығармаларынан ᴍолынан 

ᴋездестіруге болады. Егер де бұл ᴄекілді ᴄентенция ᴄөздер ᴏқырманынан 

қолдау ᴛапқан жағдайда, афоризмдердің қатарынан ᴏрын алары ᴄөзсіз. Қысқа 

баяндауда бұл ᴄекілді философиялық ᴛұжырымдар ᴍен ᴄөйлемдерді жеткізуде, 

және де ᴛаным-ᴛүсінікке ᴄай ерекшелікті ᴋөрсетуде үнемді ᴛәсілдердің бірі 

болып ᴄаналады.  

Адам баласы айналадағы шындықты ᴛануда және ɵзін қоршаған ǝртүрлі 

құбылыстарды, ᴄонымен қатар, ᴏлардың ʜегізгі қасиеттерін, ерекшеліктерін 

бойына ᴄіңіріп, ᴄанасымен ұғынады, және қабылдаған ʜәрсеге жауап қайтарып, 

ᴄыртқы ǝлеммен үзілмейтін байланыста болады. Сыртқы ᴏртадан жинаған 

ақпаратты ᴍиында қайтадан қорытып, ᴏны ɵңдеп, қабылдаған ақпаратына ɵз 

ᴋөзқарасы ᴛұрғысынан баға беріп, ɵз ᴛәжірибесінде қолданып ᴋөреді.  

Ƃердібек Соқпақбаев ᴛуындыларындағы ᴋейіпкер ᴛілі арқылы автор 

қолданысындағы ᴄентенция ᴄөздер ɵте ұтымды қолданғанын ᴋөре аламыз. 

Шығарма ᴛіліне ɵзіндік бояуымен, ᴍағыналық реңкімен ᴋөркемдік ерекшілігін 

ᴋөрсетіп, ᴏқырманға ᴏй ᴄалатындай және ᴄөздік қорын байытуына үлес 

қосатындай ᴄөздер. 
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ШЕРНИЯЗ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ Қ.ЖҰМАЛИЕВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ 

 

Дауылова Ж. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті 

  

Шернияз – заманы артқан міндетті атқаруы жолында құлшына қызмет 

еткен жалынды ақын. Ол өз басынан талай ауыртпалықты өткізіп, озбырлар 

өктемдігін, халық азабын көріп,шерлене өсті. Ханға қарсы қажырлы күрес 

үстінде шынығып,ақындық  жолға шықты. 

Көл қылып құйдым талай судай ағын. 

Сөйлей көр өлмей тұрып тіл мен жағым 

Дүниенің машақатын шектім талай, 

Алмасын тірлікте ердің бағын,  – деп ақын бекер айтпса керек [1, 124-125 

б.]. 

Шернияз – халық мұңшысы, осыған орай оның дүниеге көзқарасы да 

айқын. Әсіресе, жарияланбай жатқан Ғылым академиясы қолжазбасындағы 

Шернияз өлеңдері маңызды. Ол – тек Баймағамбетке ғана наразы адам емес, 

сонымен қатар басқыншылар мен болыс, билерге, олардың әділетсіз істеріне 

қарсылық білдірген ақын Шекті елінен Байбақты ішіне көшіп келген ақын 

Байбақты билері Әлен мен Қазылардан жақсылық көре алмайды. Сондықтан 

Шернияз оларға шағынып, өлең шығарады. Онда Әлен мен Қазы билердің өз 

еліне жасаған қысымдарына Шернияз қатты наразылық білдіреді. 

Біз зиянсыз қарғамыз... 

Қимағаннан қонысты, 

Әй, Қазы би, Қазы би, 

Әлі де болса ойлаңыз. 

Қайтып саған келгенбіз, 

Келген кісім сен болсаң, 

Көзге түрте бермеңіз. 

Шернияз – өз кезінде де, өзі өлгеннен кейінде халыққа аты көп жайылған, 

даңқты, атақты ақынның бірі. Оның сөздері халыққа ерте күннен мәлім. 

Қазақстанның қай түкпірі болсын Шерниязды жақсы біледі. Оның өлеңдерін 

сүйіп тыңдайды, сүйсініп оқиды. Бұған бір өлең жинаушының мына сөзі толық 

дәлел;  
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“Біздің жақта, –дейді жинаушы, - Шернияз сөздерін әңгімеге үйірлігі бар 

жігіттердің көбі-ақ біледі, Өлеңші ақындардың білмейтіні жоқ, Әсіресе:”Байеке 

сіздің қызда жаман барма” деген өлеңі мақалға айналған. Ақын 

көрсе”Шернииязды айт” – деп көпшілік қолқа қылады, Жалғыз Жетісуда ғана 

емес, Қазақстанның қай облысы, қай ауданында болсын халықтың Шерниязды 

қолқалайтыны рас, халыққа көп тарағандығы жағынан Шернияз қазақтың қай 

ақынымен де таласа алады. 

Алыс ақынның вариантында Шернияз өлеңдерінің аяғы Байғара болыстан 

зорлық көрген Шернияздың арыз айтуымен тынса, Мәшхүр-Жүсіп варианты 

Шернияздың Баймаңамбет қызының тойын бастауы, Баянасқа айтқан өлеңімен 

аяақталды. Жоғарыда айтылған үш варианттан басқа институт архивында 

Нұржігітұлының “Шернияз тарихы” және Жәмет жыраудың “Ақкете Шернияз” 

өлеңі атты қолжазбалары, тағы бірнеше ұсақ өлеңдері бар. Әсіресе құнды 

материал деп Нұржігітұлының қолжазбасын айтуға болады. Мұнда 

Шернияздың өмірімен байланысты оның әр жағдайда айтқан ұтымды қысқа-

қысқа бір ауыз, екі ауыз өлеңдерімен қатар, бұрынғы жинақтарда болмаған 

«Шернияздың Қази би мен Әлен төреге айтқан сөзі», «Терме», «Өмір туралы 

айтқаны»дейтін бірнеше жаңа өлеңдері бар. Бұл өлеңдері - Шернияздың 

көзқарасын айқындау  үшін бағалы материалдар.  

«Ақкете Шернияз өлеңі» атты қолжазба Нұртуған ақын арқылы, кейін 

Нұртуғанның жиені Жәмет жырау арқылы алынды. Бұл да бұрын ешкимге 

мәлім емес шығарма. Өзі жай ғана өлең емес, оқиғаға құрылған қысқаша поэма 

деуге болады. Кіші жүз Сиықтың шежіресін айта келіп, Исатай мен Наушаның 

хан,патша әскерімен со,ысы,Науша мен Исатайдың өз арасындағы қарым – 

қатынастары, Исатайдың ерлік өлімі, оның сүйегін Наушаның алып 

шыққындығы баяндалады, Баймағамбет пен Шернияздың кездесуі, Марабай 

ақынмен айтысып, оны жеңуі жайлы айтылады.Көркемдігі жағынан бұл онща 

құнды өлең емес. Бірақ оқиғасында тарихи кейбір шындықтардың бетін ашатын 

жерлері бар. 

Шернияз өлеңдерінде тарихи екі адам туралы айтылады: бірі – халықтың 

досы, қамқоршысы  болған Исатай, екіншісі – халықты езуші Баймағамбет. 

Шернияздың Баймағамбетке йтқан сөздерінің мазмұны, құрылыс жағынан алып 

қарасақ, мақтады деген өлеңдерінің өзінде де мысқыл – кекесін жатады. «Мені 

жамандашы» деген сұлтанның өз сөзін пйдаланып, Шернияз Баймағамбеттің 

жауыздық іс – әрекеттерінің бетін ашып, жұртқа әшкерелеп береді. Өзә өлім м 

ен өмірдің арасында тұрса да, бас кетеді деп тіл тартпай, Баймағамбеттің 

жауыздығын әшкерелеу арқылы басқа да хан – сұлтандардың халыққа жасаған 

зорлық – зомбылықтарын терең толғап суреттейді. Мұндай жерде ақын 

әрдайым Баймағамбетке Исатайды қарама – қарсы қою әдісін қолданып, бірінің 

елге деген достығын, екіншісінің елге деген қастық, жауыздығын айқындайды. 

 Ар жақта Арынғазы дүбірлеген, 

Байеке, елің бар ма бүлдірмеген? 

Төре кетіп, төбеде төбет қалып, 

Туып тұр ел басына бұл күн деген. 
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Қазақтың  қара жұртын  быт – шыт  қылған, 

Төре емессің, төбетсің дым білмеген, - дейді. Осы үзіндінің өзінде 

Баймағамбетке деген қаншама өшпенділік жатқаны кімгеде болсын мәлім. 

Сонымен қатар ақын көп шындықтың бетін ашады. Шернияздың өлеңдерінің 

терең тамыры езілуші қара халықтың тілек мүддесін жырлауда жатыр. Әрине, 

біздің бұл пікіріміз Шернияз өлеңдері туралы үзілді – кесілді қорытынды пікір 

емес, өйткені, Шернияз өлеңдері әлі толық жиналып болған жоқ. Шернияз 

туралы бір алуан мәліметтер соңғы жылдары түсті. Олардың ішінде құнды 

бағалы материалдар аз емес. Солардың ішіндегі  ең құндысы – Шәйіптің 

материалы. 

Шәйіп Нұржігітұлының қолжазбасында Шернияздың бұрын жұртқа мәлім 

емес екі термесі және бірнеше қысқа өлеңдері бар. Термесінің бірі «Өмір 

туралы» деп, екіншісі тек «Терме» деп аталады. Бұл термелер Шерниязлың тек 

жай ғана ақын емес, өмірді кеңінен шолып, оған өзінше баға бермек болған, 

өзінше қорытынды пікір айтуға ұмтылған ақын екендігін көрсетеді: 

 Аттан аттың несі кем, 

Өзі тарлан көк болса? 

Ерден ердің несі кем, 

Айтқан сөзі берік болса? 

Хандардан ханның несі кем, 

Халыққа әділ,ерік болса? – деген сықылды риторикалық сұраумен 

термелеп келеді де, өзінің бақылауынша кейбір жерлерінде қорытынды пікірде 

айтады [2, 263-265 б.]. 

Суырып салмалықтың өзіне тән алуан ерекшеліктері бар. Соның бірі – 

жөнелдемде сөз тапқыштық, тез жауап бергіштік. Бұл қасиет Шерниязда анық 

байқалады. Баймағамбет шабамын деп, қылышын суырып алғанда айтқан « Хан 

қолында ұстаған қасқа қылыш» дейтін өлеңін импровизаторлықтың тмаша 

үлгісі десек, « Шернияз тарихы» атты қолжазбадан алынған төменгі өлеңі тез 

айтуға машықтық, ұсталығы жағыынан жоғарғы өлеңінен де асып түсетін 

сықылды. 

Ирония, сарказм Шернияздың өлеңдерін басқа ақындардан даралап 

көрсетерлік ерекшелігінің бірі дедік. Бұдан Шернияздан басқа ақындарда тілдің 

бұл түрі мүлде кездеспейді деген ұғым тумасқа керек. Өйткені ирония, сарказм 

Шернияздан бұрынғы халықтың ауыз әдебиетінде де кездеседі. 

 Профессор Е. Ысмайылов «Сыншыл ақындар шындықты айтып, халық 

тілегін жырларға қаншама тырысқанымен, саяси-экономикалық үстемдік 

ұолыңда отырған тап ақынды еркіне жібермейді, өзінің таптық тілегіне қрай 

бұрмалап айтқызуға тырысады. Мұндай трагедиялы жағдайда нағыз турашыл 

деген ақындардың өзі де амалсыз екі жақтылыққа, жалтақтыққа салынады. 

Турашыл, сыншыл ақын негізінде өмір шындығын айқын да терең жырлай 

отырып, екінші жағынан, өзі жасаған дәуірдегі үстем таптың идеологиялық 

әсерінен де құтыла алмайды. Творчестволық қайшылықтарға салынады. Осы 

екі жақтылық, аянышты халді Шернияз ақынның жырлауынан айқын көруге 

болады. Бір жағынан, Баймағамбет сұлтанды өлтіре сынайды, екінші жағынан, 



505 
 

оны мақтайды»,-дейді. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Дәуренбек А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Біздің рухани мәдениетіміз бен қоғамдағы адамдардың қарым-қатынас 

саласы әртүрлі дискурстардан тұрады: педагогикалық, ауызекі, ғылыми, 

экономикалық, саяси, құқықтық, діни, жарнамалық және т.б. 

Лингвистикада «дискурс» термині «коммуникативтік жағдаяттағы сөйлеу, 

мәтін, диалог» түсінігін береді. Ж.Кеншінбаева: «дискурс – қолданыстағы 

мәтін, яғни сөйлеу тілінің нақтылы коммуникативтік қарым-қатынас 

орнатудағы қызметі» [1],- десе, Г. Г. Бүркітбаева: дискурс дегеніміз – мәтін мен 

интеракцияға қатысушылар және коммуникативтік жағдаят қосындысы [2],- 

деп түсіндіреді. А. А. Кибрикше, дискурс дегеніміз – тілдік әрекеттесу үрдісі 

мен оның нәтижесі, мұндағы тілдік әрекет үрдісі дегеніміз – коммуникация, ал 

тілдік әрекет нәтижесі – мәтін, сонда бұл ғалымның айтуынша, дискурс 

дегеніміз – коммуникация мен мәтін қосындысы [3]. Ғалым К. Қ. Садироваша, 

дискурс – шынайы өмір үзіндісіндегі көріністің сөйлеу әрекеті арқылы санаға 

көшуі мен тілдік бірлікте таңбалануы [4]. Демек, дискурс белгілі бір мәнмәтін 

шеңберінде түсіндіріледі және әрқашан белгілі біреуге бағытталады 

(әңгімелесушіге немесе өзіңе).  

В. И. Карасик тұлғаға бағытталған және статусқа бағытталған қарым-

қатынасты бөліп көрсетеді. Бұл жеке және институционалдық дискурс түрлерін 

тудырады [5].  

Біз қарастыратын дискурс түрі - формасы бойынша институционалдық 

типке, ал мазмұны бойынша тұлғалық-бағдарлыға жататын педагогикалық 

дискурс. «Педагогикалық дискурс» ұғымы ХХ ғасырдың 70-жылдарында пайда 

болды және жағдаяттық-әлеуметтік шартты сөйлеу әрекеті ретінде сипатталды. 

Педагогикалық процестері оқу сабақтарының білім беру ортасында өтетініне 

және коммуниканттардың негізгі мақсаты дидактикалық болуына байланысты 

бұл дискурс «дидактикалық» деп те аталады. 

Сонымен, педагогикалық дискурс – білім беру ортасында қызмет ететін 

оқу үдерісі субъектілерінің құндылық-семантикалық қатынасының объективті 

түрде бар динамикалық жүйесі. Ол дискурсқа қатысушыларды, педагогикалық 

мақсаттарды, құндылықтарды және мазмұнды қамтиды. Сонымен қатар, қарым-

қатынастың бұл түрі студенттердің мәдени іс-әрекет нормаларына сәйкес кез-
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келген педагогикалық немесе әлеуметтік құбылысты жобалау мен бағалауда 

озық тәжірибені меңгеруін қамтамасыз етеді. Жеке тәжірибені әлеуметтік-

педагогикалық шындықты өзгерту үшін студент пен мұғалімнің бірлескен 

шығармашылық әрекетіндегі мәдени бірлескен авторлық тәжірибесі ретінде 

қарастыруға болады. 

Педагогикалық дискурсқа қатысушылар әр түрлі қарым-қатынас 

жағдайында әрекет ететін мұғалім мен оқушы болып табылады. Педагогикалық 

қарым-қатынастың негізгі функциялары (конструктивті, ұйымдастырушылық, 

коммуникативті) мұғалім қызметінің мақсаттарымен (оқыту, тәрбиелеу, 

дамыту) тығыз байланысты. Олар өзара байланысты және өзара тәуелді [6].  

Педагогикалық дискурс білім беру мекемесінің білім беру ортасында 

қалыптасады және қызмет етеді. Мектепте/университетте гуманитарлық білім 

беру ортасын құру студенттердің гуманитарлық мәдениетті меңгеруін 

қамтамасыз ететін және олардың өзіндік белсенділігін ынталандыратын 

ұйымдастырушылық, басқарушылық, әдістемелік және психологиялық шаралар 

кешенімен қамтамасыз етілген белгілі бір моральдық-психологиялық ортаны 

қамтамасыз етуді білдіреді. 

Педагогикалық дискурс жанрлары туралы айтқанда, Ж. В. Милованованың 

келесі жанрларды ажырататын классификациясын ұстанамыз: 

1) фатикалық (яғни, мағыналық жүктемені көтермейтін, тек байланыс 

орнату, сыпайылық нормаларын сақтау және т.б. үшін қажет әңгіме);  

2) түсіндіру және ұсыну; 

3) эвристика (стимуляция және диалогизация); 

4) жаттығу; 

5) бақылау; 

6) реттеуші (білім беру) жанр [7]. 

Студенттердің педагогикалық дискурсты құруға қатысуы олардың 

болашақта мәдени іс-әрекет нормаларына сәйкес кез келген педагогикалық 

немесе әлеуметтік құбылыстың моделін өз бетінше құруға көмектеседі.  

Педагогикалық дискурстың ерекшеліктерін қарастырайық: 

1. Диалогтік (гр. «екі адам арасындағы әңгіме») – мұғалім мен оқушының 

өзара әрекеті мен қарым-қатынасын ұйымдастырудың негізі ретіндегі сұрақ-

жауап формасы. Негізінде, ежелгі дәуірден бергі бүкіл оқу процесі (Сократтың 

студент Платонмен диалогтары) сұрақ-жауапқа негізделген. Ағылшын 

философы Ф. Бэкон: «Сұрақ - білімнің жартысы»,- деп бекер айтпаған, ал 

көрнекті орыс педагогы К. Д. Ушинский сұрақ қоя білуді «мұғалімнің ең 

маңызды және қажетті әдеттерінің» бірі ретінде анықтады. 

2. Аксиологиялық (грекше – «құндылық») – мұғалім мен оқушының өзара 

бағалауының байланысы. Педагогикалық дискурстың бұл ұстанымын өте дәл 

тұжырымдаған белгілі орыс лингвисті А. Брудный: «Мұғалім жай ғана білімді 

аудармашы емес, ол олардың жанды бейнесі ретінде әрекет етеді. Бірақ оқу 

процесінде оған бақылау функцияларын беру барлық екпіндерді ауыстырады. 

Емтихан қабылдаушыдан қорқу, оны менсінбеу оқу процесінің негізгі 

эмоционалдық сипатына айналды. 
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3. Қайтымдылық (лат. reversio – «қайтару») – ауызекі сөйлеудің мазмұны 

мен формасының тұрақты және әр түрлі өзгеруі. Мұғалімнің сөзі қарапайымнан 

күрделіге қарай жылжып, бір ой немесе бір ақпарат қайталанып, түсіндіріліп 

және толықтырылып, детальдарға толып тұратын шексіз түсіндіру тізбегі 

ретінде құрылады. Осылайша, педагогикалық дискурста «Бір нәрсені басқаша 

айту» қағидасы шегіне жетеді. 

4. Интерактивтілік (ағыл. Interaction, лат. inter + activus - “белсенді”) – 

өзара әрекеттестік пен әрекеттесу процесінің өзіне деген көзқарас және мұғалім 

мен оқушының үздіксіз өзара ықпалы. Жалпы алғанда, өзара әрекеттестік 

белгілі бір контекст шеңберіндегі бірлескен іс-әрекеттегі адамдардың 

практикалық мінез-құлқы ретінде қарастырылады. Контекст оның 

қатысушыларының белгілі рөлдерін белгілейді және коммуникативті 

жағдайдың дамуындағы сыртқы және ішкі факторларды өзекті етеді. 

5. Шындық (лат. rete - «желі») – дискурсқа қатысушылардың сөйлеу 

әрекеті процесіне синхронды-топтық қатысуы. А. А. Брудный 

коммуникацияның бұл түрін ерекше сипаттаған: «Қайта бағытталған 

хабарламаны алушылардың саны олардың жіберу аймағында болғандығына 

және хабарлардың мазмұнына назар аударуына байланысты», ал қарсы осьтік 

байланыс «нақты адрестелген хабарламаларды жіберетін және 

қабылдайтындарды байланыстырады». Педагогикалық сөз негізінен топқа, 

ұжымдық адресатқа арналады. 

Қорытындылай келе, қазіргі кезеңдегі білім беру мазмұны ең алдымен оқу-

тәрбие үдерісінің барлық қатысушыларының кәсіби және тұлғалық дамуына 

бағытталған тұлғалық-бағдарлы педагогикалық ықпал ету процесінде жүзеге 

асырылуы тиіс. Педагогикалық дискурс оқу процесін оңтайландыру процесінде 

сөзсіз маңызды рөл атқарады. 
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КОНЦЕПТ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТІЛДІК БЕЙНЕСІ 

 

Джулаева Г. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта когнитивтік тіл білімін дамытудың алдында үш негізгі 

мәселе тұр: тіл білімі табиғатының мәні, тілді меңгеру процесі және оны 

қолдану. Танымдық тіл білімі аясында осы мәселелерден шығатын негізгі 

зерттеу бағыттары мынадай: а) білімнің түрлері мен типтерін, сонымен бірге 

белгілердің білім әлеміне ену механизмдерін, яғни интерпретация процесі қалай 

жүріп, ережелері қалай қалыптасатынын қарау; б) танымдық тілді реттейтін 

белгілер мен заңдылықтардың пайда болып, дамуының шарттары; в) танымдық 

тілде көрініс табатын тілдік белгілер мен мәдени бірліктердің ара қатынасы. 

Танымдық тіл білімі мәселелерінің өзегінде «таным – концептілеу – 

категориялау – қабылдау» процестері арасындағы ішкі тәуелділік пен 

қатынастарды анықтауға байланысты сұрақтар тұр [1]. Когнитивтік 

лингвистика аясында тілдік құбылыстар адам когнициясының призмасы 

арқылы қарастырылады, ал когницияның өзі әлемді қабылдаудың танымдық 

және психикалық процестерінің жиынтығынан, сонымен бірге осы 

процестердің нәтижелерінен құралады. Когниция – когнитивтік 

лингвистиканың негізгі ұғымы, ол білім мен ойлауды, олардың тіл арқылы 

жүзеге асырылуын қамтиды. Міне сондықтан да когниция мен когнитивизм тіл 

білімімен өте тығыз байланысты. Қазіргі уақытта когницияға адам рухын 

құраушы нәрселермен (ес, білім, сана, ойлау, елестету, шығармашылық, жоспар 

құру, толғану, логикалық шешім шығару, мәселелерді шешу, байланыстыру, 

қиялдау, арман) бірге, қабылдау, ойша бейнелер, еске алу, назар аудару және 

білу секілді процестер де енеді [2]. Осылайша, когниция әр түрлі 

механизмдерден құралса, ол механизмдердің әрқайсысы негізгі танымдық 

қабілеттерді жүзеге асырады. Демек, таным – дүниені қабылдау, бақылау, 

жіктеу, ойлау, сөйлеу, елестету және басқа да психикалық процестердің 

жиынтығы деген сөз. Танымды адамның ақыл-ой, интеллектуалдық 

қабілеттерінің көрінісі ретінде, өзін және қоршаған әлемді сезіну және бағалау, 

әлемнің ерекше бейнесін жасау, яғни адамның саналы әрі мағыналы 

әрекеттеріне негіз болатын барлық қабілеттері ретінде түсіндіруге болады. 

«Концепт» концептісінің құрылымы халықтың санасында, мәдениетінде 

және тілінде бір мезгілде орнап, бір тектілікті көрсетпейді және күрделі көп 

өлшемді құрылымға ие болады. Бір жағынан, «түсінік» құрылымына енетіннің 

бәрі соған қатысты болса; екінші жағынан, концептінің құрылымы оны 

мәдениеттің атрибуты мен бөлігі ететін нәрсені, яғни бастапқы формасын 

немесе этимологиясын, заманауи бағалауларды, ассоциациялар мен 

коннотацияларды қамтиды. Осы себепті авторлардың концепт құрылымының 

негізгі компоненттері туралы пікірлері әртүрлі. Ғалымдар концептінің қандай 
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компоненттері бар деп санайтын қарастырайық. 

Ю. С. Степанов концептінің құрылымын құрайтын үш компонент бар деп 

есептейді [3]: 1. негізгі, өзекті белгісі, яғни күнделікті, жалпыға белгілі мәні; 2. 

қосымша «пассив» белгісі, бұл өзекті емес, «тарихи» белгі, яғни тілдің 

жекелеген өкілдеріне ғана белгілі мәні және мұндай белгі бірнеше болуы 

мүмкін; 3. ішкі формасы, мұны әдетте тіл өкілдері елей бермейді әрі ол сыртқы, 

сөз түрінде қалыптасуы мүмкін, мысалы оған тарихи және этимологиялық 

мәліметтер жатады. С. Г. Воркачев концептінің түсініктік (белгілік және 

дефинициялық), бейнелік (когнитивтік метафоралар) және мағыналық 

(концептінің тілдік лексика-граммматикалық жүйеден орнын анықтап беретін) 

құрылымы болады деген тұжырым жасайды [4]. Тілші ғалым В. И. Карасик 

болса концептінің құрылымынан бейнелік-перцептивтік «түсінік» компонентін 

(ақпараттық-фактілік компонент) және құрамдас бағалаушы (бағалау және өзін 

ұстау нормалары) бөлігін көреді [5]. З. Д. Попова мен И. А. Стернин 

концептінің үш базалық элементін ерекше бөліп көркеткен, олар – сезімдік 

образ, ақпараттық мазмұн және интерпретациялық өріс [6]. Сезімдік образ екі 

бөліктен құралады – перцептивтік (қабылдау) және когнитивтік (метафоралық) 

образ. Перцептивтік образға негізгі сезімдерге – көру, есту, дәм, иіс, текстура, 

т.б. байланысты образдар енеді. Когнитивтік образ материалдық әлемге 

абстрактілік концептіні жіберіп, тілді тасымалдаушылардың санасына оның 

көрнекі бейнесін қалыптастырады да, ол бейнеге ойлаудың ерекше кодымен 

бекітілетін мазмұн береді. Нәтижесінде сөйлеуші мен тыңдаушы концептінің 

бейнелік сипатын бірдей деңгейде елестете алады. Концептінің ақпараттық 

мазмұны аталған концептіні сипаттау және оның негізгі функцияларын көрсету 

үшін ең аз қажетті белгілерден құралады. Мысалы, «шаршы» дегенде барлық 

қабырғалары тең тік төртбұрыш екендігін есімізге түсіреміз. Осы жерде 

ақпараттық элементте тек негізгі базалық ақпарат болатынын ғана айтып өту 

керек, концептінің әр түрлі энциклопедиялық сөздіктер мен ақпарат көздерінде 

одан кеңейтіле көрсетілетін қызметтері мен қасиеттері интерпретациялық 

өріске енеді. Интерпретациялық өріс ақпараттық мазмұнның аясын кеңейтетін 

немесе одан тарайтын белгілердің жиынтығын құрайды. Концептінің түрлі 

когнитивтік белгілерін біріктіретін бірнеше аймақты бөліп көрсетуге болады: 

Бағалау аймағы – концептіге эстетикалық, эмоционалдық жалпы баға береді. 

Энциклопедиялық аймақ – концепт болып тұрған нәрсені зерттеу нәтижесінен 

алынған ақпаратты қамтиды, мәселен: су – екі түрлі газ атомдарынан тұратын 

қосылыс. Қолдану (утилитарлық) аймағы – концептіні күнделікті тұрмыстық 

жағдайға байланысты қабылдап-түсінуден туындаған танымдық белгілер 

жиынтығы: мәшине – артық шаруа, қымбат жөндеу, бірақ оның арқасында біраз 

жұмыс бітеді деген секілді тұжырымдар. Регулятивтік (реттеушілік) аймақ – 

концептіге қалай қатынас жасау керектігі туралы пікірлерді білдіреді: мысалы, 

тісті уақытында емдеу керек дегендей ойлар. Паремиологиялық аймақтың не 

екенін мақал-мәтелдермен, қанатты сөздермен түсіндіруге болады, яғни 

концепт туралы нақты шешімдер мен елестету аймағы, мысалы: білімнің оңай 

жолмен келмейтінін, оны меңгеру үшін көп еңбектену қажеттігін «оқу инемен 
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құдық қазғандай» деген сияқты тұрақты тіркеспен жеткізу. Осы жерде бұл 

аймаққа халықтың белгілі бір концепт туралы тарихи ақпараттары да енетінін 

айтып өту қажет. Сонымен қатар концептінің бұл элементі аз құрылымдалып, 

өз ішінде бір-біріне толық қарсы келетін белгілерді де қамти алады. В. А. 

Маслованың ойынша, концептінің құрылымдық шектері нақты емес, сондықтан 

оны практикалық зерттеулер кезінде фрейм, скрипт, сценарий, т.б. тәрізді 

айтарлықтай формалды модельдер қолданылуы мүмкін [7]. 

Көріп отырғанымыздай, әр ғалым концептіні әртүрлі құрылымда көреді, 

нақтыланған ортақ шешім орнамаған. Алайда концептіге қатысты мынадай 

инвариантты элементтерді атап өтуге болады: олар – концептінің физикалық 

бейнесі, концептінің тікелей мағынасына байланысты ақпарат, концептіні 

қабылдаудың ұлттық-тарихи ерекшеліктеріне байланысты ақпарат және 

концептінің метафоралық құраушы бөлігі.  

Жоғарыда айтылғандарды ескерсек, сөйлеу арқылы әлемнің тілдік бейнесі 

мен концептілік бейнесі қалыптасатынын көреміз.  

Когнитивтік лингвистиканың негізгі өзек түсінігі – концептілеу және 

категориялау. Осы екі маңызды процесс адамзат санасындағы білім жүйесінің 

(әлем бейнесі) концептілер мен категориялар ретінде қалыптасуымен өте тығыз 

байланысты. «Әлем бейнесі» деген түсінік жаңадан пайда болған жоқ, оны 

философия, психология, мәдениеттану, когнитология, лингвомәдениеттану, тіл 

білімі сияқты ғылым салалары көптеген жылдардан бері қолданып келеді. 

Танымдық тіл білімінде «концептосфера» түсінігі пайдаланылса, психологияда 

– «әлем бейнесі», лингвомәдениеттануда – «ұлттық әлем бейнесі» [8], «әлем 

моделі» [9], т.б. түсініктер кең тараған. Бұл түсініктердің арасын ашып көрсету 

қажет, себебі «әлем бейнесі» деген терминді ғылымның әртүрлі салаларында 

түрліше түсіндіріліп, әр алуан қырынан қарастырылады. Жалпы айтқанда, әлем 

бейнесін ақиқатты интуициялық елестетулердің жүйесі ретінде көрсетуге 

болады. Ал концептосфера деп нақты бір тұлғаның, әлеуметтік немесе 

этникалық топтың санасындағы когнитивтік стереотиптердің жиынтығымен 

сипатталатын шындықты түсіну мен қабылдаудың ерекше тәсілі ретіндегі 

менталитетті көрсететін ойлар мен білімдердің сферасын және осы 

айтылғандардың ықпалымен туындаған ұғым-түсініктерді айтуға болады. 

Менталитет пен концептосфераны қоса алып қарасақ, олар әлемнің ұлттық 

танымдық және ұлттық концептілік бейнесін түзеді [10]. Әлемнің когнитивтік 

бейнесін Лебедева «әлемді түсінудің когнитивтік матрицасы» деп түсіндіреді 

[11]. Тілдік бейнені санадағы шындықтың тіл құралдары арқылы көрсетілген 

бейнесі, тіл арқылы репрезентацияланатын елестету процестерінің 

концептуалдық жүйесі туралы кіріктірілген білім моделі ретінде көреді. 

Әлемнің тілдік бейнесін әлемнің концептуалдық немесе когнитивтік моделінен 

ажыратып көрсету қажет, соңғысы адамзаттың әлем туралы білімдерін сөзбен 

концептуалдауының, тілге айналдыруының негізі болып саналады. Әлемнің 

тілдік бейнесін күнделікті тұрмыстық жағдайлардың тілдегі көрінісі ретінде 

түсіну қалыптасқан. Осы тұста ғалым Ю. Д. Апресян «әлемнің аңғал бейнесі» 

деген тіркес тудырып, оны былайша түсіндіреді: «Әлемнің аңғал бейнесі» 
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идеясы әрбір тілдің шындықты қабылдаудың белгілі бір тәсілін көрсетіп, осы 

тәсілді тілдің барлық тасымалдаушыларына міндетті секілді тықпалайды». 

Сонымен қатар ол әлемнің тілдік бейнесін аңғал деуінің бір себебін ғылыми 

анықтамалар мен тілдік түсіндірмелердің кей жағдайда түсіндіру аясы мен 

мазмұнға сәйкес келмей жататындығымен түсіндіреді [12]. Әлемнің 

концептуалдық бейнесі танымдық, әлеуметтік, шығармашылық қызметтердің 

нәтижелерін көрсетіп, үнемі өзгеріп отырса да, әлемнің тілдік бейнесінің кейбір 

үзіктері адамдардың ғалам туралы кейбір елестетулерін ғасырлар бойы сақтап 

қалған. Р. И. Павиленис әлемнің ұғымдық бейнесін белгілеу үшін 

«концептуалдық жүйе» түсінігін қолданған [13]. Концептуалдық жүйе жеке 

адамның әлемді игеруі процесі кезінде қалыптасып, одан халықтың рухани 

ұлттық қызметінің сипаты көрінеді. Осы қоғамға тән спецификалық білімдерді 

көрсететін тіл концептуалдық жүйенің мазмұнын анықтау құралы болып 

табылады. С. И. Драчева әлемнің концептуалдық бейнесінің ұлттық 

ерекшеліктерін зерттеген. Қоршаған ортаны тану тәсілдерінің өзәндік 

ерекшеліктеріне қарамастан, әр түрлі тіл тасымалдаушыларының ұғымдық 

компоненттерінің мазмұны көп ұқсастыққа ие болады. Сонымен қатар жалпы 

алғанда түрлі мәдениет концептілерінің ядролық компоненттері көп жағдайда 

сәйкес болып жатса, ұлттық специфика перифериялық бөліктер мен 

концептінің мәдениеттанымдық компонентінде көрінеді [14]. Міне, сондықтан 

да түсінік әр түрлі тіл тасымалдаушылары мен қостілді тасымалдаушылардың 

танымдық ерекшеліктерін анықтау кезінде базалық таным ретінде таңдалады. 

Концептуалдық жүйе фрагменттерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау оның 

тасымалдаушыларының қызметінің ерекшеліктеріне, мәдени, географиялық 

және т.б., кейбір ұғымдарына талдау жасау негізінде жүзеге асырылады. 

Анализируя теорию концептуальной системы Р. И. Павиленистің 

концептуалдық жүйе теориясын талдай отырып, В. А. Пищальникова 

концептінің психологиялық мағынаны да, тұлғалық мағынаны да қамтитынын 

атап өтеді [15]. Бұл екі мағынадан тұратын түзілімнің өзегі белгілі бір класс 

нысандарын олардың өзіндік белгілеріне қарай жалпылау, яғни жалпы түсінік 

болып саналады. Концептінің әрбір құрамдас бөлігінде субъектіаралық бөліктің 

болуы әртүрлі концептуалдық жүйелерді тасымалдаушылар арасындағы 

байланыс мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сөздердің субъект меңгерген 

мағынасы және тілдің басқа мазмұндық бірліктерінің мағыналары концептінің 

құрамдас бөліктерінің бірі ретінде жүйенің сәйкес концепциясына кіреді және 

ұғымның басқа компоненттерімен (көру, есту және т.б.) бірге концептіні 

тұтастай көрсетеді. Демек, тілдік таңбаны қабылдау концептідегі субъективті 

бейнелі, концептуалды, эмоционалдық ақпаратты өзекті етеді және керісінше, 

мұндай ақпараттың кез келген түрі белгімен байланыстырылуы мүмкін [13]. 

Сөздің мәні сананы түзіп, нысанның көрінетін, сезілетін, естілетін, дәмдік, 

тілдік және басқа да мұмкін болатын сипаттамаларын біріктіруші ретінде 

түсініледі де, осылайша әлемнің концептуалдық бейнесі жеке адамның түрлі 

танымдық, практикалық қызметінде өзектіленген нысандар туралы 

ақпараттарының жүйесі ретінде көрінеді. Осындай жүйенің бірлігі – концепт, 
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ал оның қызметі әлемнің концептуалдық бейнесінің құрылымына енген 

нысанның ұғымдық, эмоциялық, ассоциативтік, вербалдық, мәдениеттанымдық 

және басқа да мазмұнын бекітіп, оны өзектілендіру болып табылады. Түсіну 

мәселесі ең алдымен субъектінің қызметінде нысан болып, елестетілетін 

әлемнің концептуалдық бейнесін түсінуі мәселесі болып қарастырылуы тиіс. 

Қоршаған ортаны қабылдау нақты бір тіл тасымалдаушыларының ұлттық-

мәдени ерекшеліктеріне байланысты. Сондықтан да ұлттану, 

лингвомәдениеттану және өзге де аралық салалар тұрғысынан қарағанда, 

әлемнің тілдік бейнесіндегі кейбір сәйкессіздіктердің себептерін анықтау қызық 

мәселе саналады. Мұндай мәселені шешу үшін ғалымдардың лингвистика 

аясынан шығып, басқа халықтардың әлемді қалай танығандығы туралы 

сұрақтарға жауап іздегені дұрыс. Танымдағы сәйкессіздіктердің себебі сан 

алуан, тек олардың кейбірі ғана көзге көрінеді, сондықтан олар негізгі себеп 

секілді болып көрінеді. Танымдық тілдегі айырмашылықтардың негізгі үш 

факторын немесе себебін атауға болады, олар – табиғат, мәдениет және таным. 

Бірінші фактор – табиғат. Себебі ол – түрлі халықтардың өмір сүруіне талаптар 

қойып, тілдерінен әртүрлі көрініс алатын сыртқы шарт. Адам өзі көрген 

жануарларға, өсімдіктерге, жерлерге, сонымен қатар өзі сезінген табиғат 

жағдайларына атау береді. Табиғат жағдайлары адамның танымына, сол 

арқылы тіліне қабылдау талаптарын қояды. Бұл талап адамның түсті қабылдау 

сезімінде де орындалады. Бір түстің әр түрлі реңктерін білдіруде қоршаған орта 

нысандарының түстерін ажыратудың семантикалық белгілері немесе сол 

нысандардың атаулары қолданылады, демек нысан ассоциацияға айналады [12]. 

Мысалы, қазақ халқы сары түске келгенде «бидай өңді», «алтын түстес», 

«шабдар», «күзгі жапырақтай», «сарғалдақтай» деген сөздер пайдаланылса, 

осылардың ішінен «алтын түстес» нұсқасын «әлем халықтарының бәрі дерлік 

қолданады» деп сеніммен айтуға болар. Себебі айтпаса да түсінікті. Тек табиғат 

қана өзі аясына алған адам баласының санасына әсер етіп, тіліне ықпал етеді, 

танымын ассоциациялар базасымен байытып, теңеулер, метафоралық, 

ауыспалы мағыналар қалыптастырады. 

Екінші фактор – мәдениет. Материалдық және рухани қызметтің 

нәтижелері, әртүрлі ұрпақ буындары мен әлеуметтік топтар ерекшелейтін 

әлеуметтік-тарихи, эстетикалық, адамгершіліктік және басқа да нормалар мен 

құндылықтар әлем туралы әртүрлі концептуалдық және лингвистикалық 

идеяларда бейнеленеді. Мәдениет саласының кез келген ерекшелігі тілде 

бекітіледі. Сондай-ақ тілдік ерекшеліктерді ұлттық салт-дәстүрлер, әдет-

ғұрыптар, фольклорлық және мифологиялық бейнелер, белгілер арқылы 

анықтауға болады. Белгілі бір атауларда концептіленген мәдени үлгілер бүкіл 

әлемге таралып, белгілі бір халықтың мәдениетімен таныс емес адамдарға да 

белгілі болады. Соңғы уақытта бұл мәселеге көптеген арнайы жұмыстар мен 

зерттеулер арналып жүр. 

Үшінші фактор – танымға келетін болсақ, ең алдымен әр адамның дүниені 

қабылдаудың рационалды, сезімдік және рухани тәсілдері арқылы 

ерекшеленетінін айту керек. Әртүрлі адамдар мен түрлі халықтарда дүниені 
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тану тәсілдері бірдей емес. Әртүрлі халықтардың тілдік бейнелеу ерекшеліктері 

мен тілдік сана ерекшеліктерінде өз көрінісін табатын танымдық іс-әрекет 

нәтижелеріндегі айырмашылықтар осыған дәлел. 

Танымның тілдік айырмашылықтарға ықпалының маңызды көрсеткішін 

В.Гумбольдт «заттарды көрудің әртүрлі тәсілдері» деп атаған [16]. Белгілі бір 

не басқа жағдайды немесе нысанды қабылдау субъектіге, оның негізгі біліміне, 

тәжірибесіне, күтулеріне, өзінің қай жерде орналасқанына және не көріп 

тұрғанына тікелей байланысты екенін ескеру қажет. Бұл өз кезегінде бір 

жағдайды әртүрлі көзқараспен, тұрғыдан сипаттауға мүмкіндік береді, бұл 

оның түсінігін кеңейтетіні сөзсіз. 

«Әлемді құру» процесі қаншалықты субъективті болғанына қарамастан, ол 

жағдайдың ең алуан түрлі объективті аспектілерін, әлемдегі істердің нақты 

жағдайын есепке алуды тікелей қамтиды; бұл процестің салдары «объективті 

дүниенің субъективті бейнесін» жасау болып табылады. Сонымен, тіл білімінің 

қазіргі даму кезеңінде дүниенің тілдік үлгілері гуманитарлық ғылымдар кешені 

аясында суреттеу мен түсіндіру объектісіне айналып отыр деп айтуға болады. 

Кез келген тіл әлемінің суреті белгілі бір халықтың фольклоры, мифологиясы, 

мәдениеті, тарихы, әдет-ғұрпы, психологиясы тұрғысынан ғана емес, тіл білімі 

аясында да қарастырылады. 

Қорытындылай келе, тілді зерттеудегі осы заманауи «танымдық бағыт өзін 

пәнаралық ғылым ретінде көрсете алады және философ, психолог, нейрофизик, 

мәдениеттанушы және т.б. секілді түрлі сала мамандарын өзінің зерттеу 

жұмыстарына тарта алады» деген шешім шығаруға болады. Тіл білімінің қазіргі 

даму кезеңінде когнитивтік лингвистика тіл біліміндегі ең озық және ең дамып 

келе жатқан бағыт болып отыр. 
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РАЗВИТИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С 

КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Досмагамбетова Л.Б., Оспанова Г.С. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

В современном мире знание языков все более и более становится 

актуальным. И чем больше человек знает языков, тем он успешнее и 

востребованне и как личность, и как сотрудник и работник. Если раньше 

считалось, что языки нужны людям, занимающимся научной и офисной 

деятельностью, то в наше время в объявлениях о приеме на работу даже в 

обслуживающий персонал присутствует фраза: «Знание английского языка 

желательно» и т.п. 

В школах с казахским языком обучения преподавание русского языка и 

литературы на современном этапе стало гораздо сложнее, т.к. если раньше 

почти все нерусскоязычные учащиеся неплохо знали русский язык, то теперь 

условия поменялись, появились почти в каждом классе не говорящие, не 

понимающие русский язык. Нагрузка на учителей-русоведов увеличилась. Но 

не смотря ни на что они стараются найти пути решения проблемы. Каждый 

урок они начинают с приветствия на трех языках: казахском, русском и 

английском. Положительный аспект трехъязычия: дети практически применяют 

полученные знания, адаптируются под новые условия, развивают в себе умение 

переключаться с одного предмета на другой, осуществляется межпредметная 

связь, идет закрепление учебного материала трех смежных предметов-

языковых. На данном этапе развития языковых предметов, а именно языка как 

неродного предполагает развитие коммуникативных, речевых умений и 
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навыков: слушания, говорения, чтения и письма. В учебниках работа по их 

развитию строится на основе текстов с опорой на родной язык. Дети хорошо 

осознают необходимость владения тремя языками, поэтому с удовольствием на 

уроках русского языка переводят остальные термины, словосочетания и 

предложения с русского на казахский и английский языки, и, наоборот, с 

казахского, английского языков на русский. С этой целью скачивают 

приложения, программы «Переводчик» на свои сотовые телефоны и умело ими 

пользуются. «В современных условиях в системе образования одним из 

важнейших потребностей является формирование языковой компетенции 

учащихся, способности организовать речевую деятельность в различных 

ситуациях общения». 

Именно по такой системе с использованием «Общеевропейских 

компетенций уровней владения иностранным языком» подготовлены авторами 

Программ и учебников по обновлению содержания среднего образования 

учебный материал. «Концепция иноязычного образования в Казахстане, 

предложенная Казахским университетом международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, научно трактует необходимость 

приближения содержания процесса обучения иностранным языкам к мировым 

стандартам». Для отдельных казахскоязычных учащихся и русский язык 

является иностранным. Поэтому авторами учебников некоторых издательств на 

его титульном листе указывается уровень усвоения языка. 

Поэтапное внедрение трехъязычного обучения определено Дорожной 

картой на 2015-2020 годы. Согласно Плану ее реализации будут вноситься 

изменения и дополнения в учебные программы языковых дисциплин, что 

необходимо сделать при изучении русского языка как неродного. На данном 

этапе учебный материал перегружен теоретическими терминами. И пожелания 

русоведов школ с казахским языком обучения при проведении экспертизы 

учебников по обновленным программам были озвучены следующие 

предложения: пересмотреть Учебную программу, брать один термин на два 

урока, уменьшить количество текстов в учебниках, и отрабатывать на основе 

одного текста необходимые умения и навыки по работе с ним, внести 

материалы патриотического характера с освещением тем «Мәңгілік ел» и 

«Рухани жаңғыру», учитывая особенности национального характера, внести 

таблицу по критериальному оцениванию в каждую тему, в каждый урок. 

Например:  при обучении русскому языку и литературе в 5-х классах с 

казахским языком обучения в разделе «Семья» дать текст «Жеті ата» и на его 

основе задания по Таксономии Блума, начиная с низкого уровня до высокого- 

выполнения сравнительного анализа: казахских обычаев с русскими семейными 

традициями, т.е. более глубокую межпредметную связь языковых предметов. 

Надо отдать должное русоведам казахских классов, многое они дорабатывают 

на уроках сами. Готовят дополнительные задания к урокам с целью 

осуществления политики трехъязычия, начиная с самого начала урока, с 

приветствия на трех языках, различных физкультминуток не только на русском 

языке, но и на казахском и английском языках в соответствии с темой и целями 
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урока, задания с использованием знаний трех языков, т.е. рассматривают 

трехъязычие как результат интеграции трех предметов. Так как каждому 

современному человеку, будь то ребенок или взрослый, известно, что в нашем 

мире человек, знающий несколько языков более конкурентноспособен, чем 

остальные. И ни для кого не секрет, что наши ученики и в советское время 

знали минимум два языка: одним из них владели свободно, т.к. он был родным, 

на нем говорили, писали, думали, творили, другим-с помощью словаря. Теперь 

соответственно веянием времени-этого недостаточно. Необходимо хорошо хотя 

бы три языка. Каждый осознает, что знание английского помогает не только в 

профессиональной деятельности, но и в быту. Покупая бытовую технику и 

получая инструкцию, переведенную на русский язык с английского прекрасно 

понимаем, что перевод неидеален, и поэтому написанное не совсем понятно. 

В профессиональной деятельности постоянно сталкиваемся с 

необходимостью знания английского языка. Знание государственного 

казахского языка дает преимущество в Казахстане среди специалистов, 

владеющих русским и английским языками, которых с каждым днем 

становится все больше и больше. Поэтому особое внимание в школе придается 

трехъязычию. Конечно же, придет время, когда казахский, русский и 

английский языки будет вести один специалист, но для этого должны быть 

созданы материальные и моральные условия, и нужно время. А пока в школах 

учителя дополняют друг друга на своих уроках, опираясь на знания своих 

учеников и на дополнительную литературу. 
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2. Лой М. В. Состояние и перспективы трехъязычного образования в 

школах Казахстана. Актобе, – 2017. 

3. Нурсеитова Т. Е. Трехъязычное обучение в Казахстане внедряется 

поэтапно. Zakon.kz. – 2017. 

4. Дорожная карта на 2015-2020 годы. 

5. Филатова А. В. Трехъязычие-потребность времени. Инфоурок, 2016г. 
  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Утельбаева Г. У. 

 

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ – ҚҰДАЙБЕРГЕН 

ЖҰБАНОВ 

 

Дүйсенғали А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік универстиеті 

 

Құдайберген Қуанұлы Жұбанов - көрнекті лингвист, шығыстану 

саласындағы кең көлемді білімі бар біртуар ғалым. Қазақтың советтік 

бағыттағы лингвистика ғылымының негізін калаушылардың бірі, ұлт кадрлары 

арасынан шыққан тұңғыш филолог, профессор Қ. Жұбанов халқымыздың тіл 

мәдениетін қалыптастырып, оны өркендетуде бар білімі мен күшін аямай 
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жұмсап, игілікті еңбек еткен. Ұлттық ғылымымыз бен мәдениетіміздің 

тарихында орны бөлек кесек тұлға - Қазақ жерінің  кең байтақ даласында 

орналасқан Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданының орталығынан шалғайлау 

Қаракөл жерінде туған. Бұл жерді басқаша «Орқаш»  деп те атайды. Орқаш 

жерінде  №9-ауыл ,яғни, Қосуақтам деп аталатын  елді-мекен бар.  Ауыл 

ақсақалдарының айтуына қарағанда, ертеде «уақ» руының қос жігіті осы 

қырдың үстімен қоныс аударып бара жатқанда қайтыс болып, сол жерде 

жерленген. Содан бұл ауыл Қосуақтам деп аталып кетіпті. Осы ауылда 1899 

жылы дүниеге бір перзент келеді. Ол Жұбанның ұлы мен келіні Бибішынардың 

ұлдан көрген тұңғышы – Құдайберген еді. Нәрестенің атын бұлай қоюда да 

өзіндік сыр болса керек.  Жасы жер ортасынан ауғанша бала көрмей жылап 

жүрген Батырбай қарияның әйелі ұл  тапқанда ел-жұрты жиналып: «Енді сен 

жылама, жұбан!»-деп, сәбидің атын Жұбан қойыпты. Кейіннен сол Жұбан тағы 

да перзентке зар болып налып жүргенде бір ұлды болады. Жұрт оған: «енді 

уайымды қой, қуан,»-деп баланың атын Қуан қояды. Оныңда алғашқы балалары 

қыз болып, тарығыңқырап жүргенде, дүниеге ер бала келіп «құдайы беріп» 

қалады. Құдайберген деген есімнің берілуі осыған байланысты екен.  

Бала кезінде ауыл молдасынан арабша әріп таныған Қ.Жұбанов мешіт 

жанынан мұсылман діні оқуын үш жыл оқып, араб-парсы тілдерін үйреніп, өз 

бетімен іздене жүріп білімін толықтыруға талаптанады. Ол 1914-1916 жылдары 

Орынбордағы Хұсайния медресесінде оқи жүріп шығыс мәдениеті мен білімін 

тануына мүмкіндік алса, кейіннен Жұрындағы екі класты орыс мектебінде және 

Илецкідегі (Күйікқала) екі кластық училищеде оқып, орыс тілі арқылы 

европаша білім алуға қолы жетеді. 1917 жылы   «Тез» атты қолжазба журналын 

шығарып, оның  редакторы болады.  Ал Темірде «Ай» деген қолжазба журнал 

шығарады. Қ.Жұбановтың осы бастапқы білімі оның кейіннен белгілі тіл 

маманы болуына, қазақтың тұңғыш профессоры, лингвист-ғалымы болуына 

ықпал етеді.  1929 жылы Қызылорда қаласында өткен ғылыми-орфографиялық 

конференцияда «Қазақ орфографиясының құрылу принциптері» деген 

тақырыпта баяндама жасап, қазақ жазуының негізгі басшылыққа алуға тиісті 

принциптерін көрсетеді. 1930 жылы Алматыда өткен Қазақстанның өлкетану 

съезінде «Мағынасыз сөздердің мағынасы» деген тақырыпта жасаған 

баяндамасы оның түркі текті тілдерді зерттеудегі ірі маман екендігін дәлелдеді. 

Бұл баяндамалармен алдын-ала танысқан академик Н. Я. Марр жазбаша пікір 

білдіріп, Қ. Жұбановтың ғылыми пікірлерінің құндылығын жоғары бағалайды. 

Профессор Қ. Жұбанов қазақтың ғылыми терминологиясын негіздеп, оны 

практикалық кәдеге жаратқан, алғашқы термин сөздігін құрастырған адам.  Ол 

республикамызда 1933 жылы шаңырақ көтерген термин комиссиясының 

тұңғыш төрағасы, Мемтерминком бюллетендерінің жауапты редакторы. 

Профессор Қ. Жұбанов қазақтың ұлттық мектебіне арналған тұңғыш қазақ 

тілі грамматикасының және ана тілін оқыту программасының авторы. Егер оған 

дейінгі оқулықтар, «тіл құралдары» нақты бір мектепке, класқа, оқушының жас 

мөлшеріне есептелмей, жалпы білім беру мақсатында жазылған болса, 

Қ.Жұбанов ана тілінен берілетін білімді ғылым тұрғысынан негіздеп, оқу 
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жылының әр басқышына мөлшерленген көлемде жазған. 

Профессор Қ. Жұбановтың грамматикасы - ғылыми грамматика. Ол 

басқаша айтқанда шебер тұжырымдалған. «Қазақ тілінің ғылыми курсы». 

Қазіргі жоғарғы оқу орындарында қолданып жүрген оқулықтар теориялық 

деңгейлері жағынан әлі де Қ. Жұбанов грамматикасына жете алмай келеді. 

Профессор Қ. Жұбанов – академиялық ғылымның ұйымдастырушысы. 

Ғалымның тек алғашқы екі бөлігі жарыққа шығып үлгерген он тақырыпты 

қамтитын «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» сериясы өзі басқарған академиялық 

Тіл-әдебиет секторының сүбелі өнімі. 

Профессор Қ. Жұбанов тек лингвист-тілші емес, кең тынысты филолог-

шығыстанушы. Ол «Төңкеріс және қазақтың ұлттық тілі» атты  әйгілі очеркінде 

қазақ тілінің негізі сом тіл екендігін, ондағы диалектикалық жарықшақтардың 

кейінгі 400 жыл шамасында пайда болғанын бірінші рет айтқан. Ал ғалымның 

«Абай – қазақ әдебиетінің классигі» атты еңбегінде «Абай – классик» деген 

тезис ұсынып, оны жұртшылық танымы ете білген де Қ. Жұбанов болатын. 

Профессор Қ. Жұбанов қазақтың  өнертану ғылымының төлбасы 

қайраткері деп те бағалауға болады. Оның «Қазақ музыкасында күй жанрының 

пайда болуы жөнінен» атты мақала тарихи лингвистикалық очеркінде тіл мен 

тарихтың деректері негізінде күй тәрізді симфониялық жанрдың дүниеге келу 

сыры баяндалған. 

Профессор Қ. Жұбанов 1935-1936 жылдары Қазақстанның халық ағарту 

комиссариатының нұсқауы бойынша Алматы қаласындағы барлық жоғарғы, 

орта, арнаулы оқу орындары мен мектептердің қазақ тілі мұғалімдері үшін курс 

ашып , онда «Қазақ тілінің жоғарғы курсы» деген жалпы тақырыппен жоспарлы 

лекция оқыған. 

Профессор Қ. Жұбанов академик А. Н. Самойловпен бірлесіп қазақ тілінің 

бес томдық «Академиялық сөздігін» шығару ісімен айналыскан екен. Бұл 

еңбектің ерекшелігі – оны құрастырушылар әр сөздің анықтамасын орысша-

қазақша қос тілде бермекші болған.  

Біртуар Құдайбергенге Құдай берген және бір қасеттің бірі – оның 

шығармашылықпен айналысқандығы, яғни өнер иесі де болғандығы. Ол әңгіме 

жазып, өлең шығарып, режиссер болып, 1926 жылы Ақтөбе қаласында М. 

Әуезовтың «Еңлік-Кебегін»  қойған. Бұл дарындылығына қоса, табиғат оған 

суреткерлік өнерді де, шеберлікті де беріпті.  Бойындағы осы бір қасиеттерді 

артында қалған балаларына атап кеткендей. Баларының үлкені Ақырап – 

суретші, Есет – филолог, Қызғалдақ – экономист, Қырмызы – шетел тіл 

маманы, Асқар – лингвист, Мүслима – педагог ғалым болып, ұлтына қызмет 

жасап, Құдайбергеннің әулетін жалғастыра білді.  

Қортындылай келе, келешек ұрпаққа құнды еңбектер қалдырған 

Қ.Қ.Жұбановты тек туған жері емес, әрбір қазақстандық білсе екен дейміз. 

Дидактиканың дәстүрлі әдістері негізінде дамып, жаңашыл ұстаздар мен 

ғалымдардың ізденістері арқылы әдемдік білім беру жүйесінде нық орын алған 

оөытудың жаңа технологияларының тамыры терең, тұғыры биік екені анық. 

Сондықтан болашақта жастарға қолжетімді ету мақсатында «Ағайынды 
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Жұбановтар»  музейінің цифрлық жүйесін жасауды, сонымен қатар мектеп 

бағдарламасына Қ.Жұбанов туралы сабақтар енгізу туралы ұсыныс бар. Жалпы 

алғанда, Қ.Жұбанов өмірімен де, терең білімімен де әрқашан бізге үлгі.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қ. Жұбанов еңбектері 

2. Қ. Жұбанов Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер.- Алматы: Ғылым, 1999. – 

581 б. 

3. «Жұбанов тағылымы». VI  Халықаралық ғылыми теориялық 

конференция  материалдары. – Ақтөбе: Ақтөбе МПИ, 2005. – 530 б. 

 

Ғылыми жетекші – ф.ғ.к., доцент Садуақас Н. А. 

 

АМАНТАЙ ӨТЕГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ СЕЗІМ ТАҚЫРЫБЫ 

 

Елеусизова С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Амантай Өтегенов – Ақтөбенің көрнекті тұлғасы. Дарынды ақын, тамаша 

аудармашы, тапқыр әңгімеші. Коммуникативті. Оған көптеген адамдар 

жиналған залды таң қалдыруға көп уақыт қажет емес. Ол ең әуелі ақын. Әр 

кезеңдерде жарық көрген жыр жинақтарын немесе баспасөзде үнемі 

жарияланып жүрген өлеңдерін оқырман әр уақыт ыстық ықыласпен қабылдап 

келеді.   

Публицист өзінің ақындығы жайында былай дейді: Ақындық кітаптан 

келген болар. Менің анам қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі еді. Сондықтан 

кітап жинады. Мен кітаптан бас алмайтынмын.  

Амантай Өтегеновтің поэзия әлемімен алғаш танысуы, алғашқы өлең 

жолдары балалық шағымен байланысты. Мектеп кезінің екінші-үшінші 

сыныптарында оқып жүрген оқушы Амантайға Оля есімді орыс қызы әсер етсе 

керек. Оляның оның өзіне деген жылы ілтипаты мен көзқарасына тәнті болған 

ақын арудың ерінін –алмаға, көздерін – теңізге теңеген екен [4, 13 б.]. Дегенмен 

ересек бала кезіндегі жазғандарын ақын өлең деп есептеген емес, бұл – 

поэзиямен өмірінің байланысқан сәті ретінде қабылдайды.  

Ақын алғашқы өлеңі оқырман алдына шыққан кездегі қандай сезімде 

болғандығы жөнінде былай дейді: «Сол кезде өзімді басылымға лайық жазушы 

сезіндім. Ол тіпті бұл туралы өлеңдер де жазған едім» : 

Всегда в свободный час пишу стихи, 

Плохие и хорошие. 

Плохих, пожалуй, больше, чем хороших, 

Но не порву их и в огонь не брошу. 

Пусть живут со мной, напоминая, 

Что я – песчинка по сравнению с Абаем,  

И пусть помогут мне в моем стремленье 
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Стать мне ну хотя бы половинкою Абая. 

Ал алғашқы өлеңдері 1964 жылы «Ленинская смена» газетінде, кейін 

«Простор», «Литературная учеба», «Дружба народов» журналдарында, 

«Комсомольская правда», «Казахстанская правда» газеттерінде «Литературная 

газетада» жарияланған.  

Амантай есімі ақын ретінде Қазақ университетінде оқып жүрген кезінде 

қалыптаса бастады. Осы кезеңде қазақтың танымал жазушылары өз 

шығармаларын Амантайға аудартып көрді. Разы болды. Оның өткен жылы ұлы 

Абайдың өлеңдерін түпнұсқасынан аударып, кітап етіп жариялауы сол еңбектің 

белгілі бір дәрежедегі нәтижесі іспеттес.  

«Ақын өз өлеңдерін орыс тілінде жазғандықтан ақтөбелік әріптестердің 

жырлары да орыс тілінде сөйлегенін қалады. Қазақ тілінде жазатын ақындар 

Амантайды да қазақша сөйлетті. Кеште ақын өлеңдерінің қос тілде оқылуы 

осының нәтижесі» деп баға берді өнердегі жолдасы Ертай Айшықбаев.  

Амантай Өтегеновпен сұхбаттасқан Индира Керееваның «Сіз тек орыс 

тілінде жазасыз, бірақ жырларыңыз бізге тым жақын» деген сұрағына өз ойын 

былай білдірді: «Оның рас. Осы пікірді маған басқалар да айтады. «Қанша 

жерден орысша жазсаң да біз соны айнытпай түсінеміз» дейтіндерге қарап 

расында қазақтың жазғанын қазақ қана түсінеді екен-ау деген ойға қаламын. 

«Өлеңдеріңнен оғыздардың мінезі байқалып тұрады» деп халық өз бағасын 

беріп жатады ғой, әрине мұның бәріне тәубә, шүкір деп отырамын» [2]. 

Расыменен, ақын поэзиясының ерекшелігі де осыда. Бұл сөзді ақынның 

әріптесі әрі досы ақын-драматург Н.Қалауов та мақұлдайды. «Амантай 

Өтегенов – қазақтың мақтаны болуға лайықты үлкен талантты тұлға. Ол 

орысша білім алғанменен және орысша өлеңдерін жазғанменен оның жан 

дүниесі, болмысы, танымы «Қазақ болатын» - деп атап өтті. 

Ол сөйлемейді - ол сөздерден шілтер тоқып, бірінің үстіне бірін қойып, 

сізді енді ауызша тұтқыннан босатпайды. 

Ақынның поэзиясын, оның өлең жолдарын ұғуға ешқандай әдеби 

дайындықтың қажеті жоқ. Абайша айтсақ тілге жеңіл, жүрекке жылы, түсінікті, 

әрі қарапайым. Оны қабылдау үшін жай ғана әйел немесе еркек болу, әзіл 

түсінетін пайымыңыз бен махаббаттың дәмін татып көрген болсаңыз жеткілікті.  

Все, что не с тобою – это ложь, 

Одолела лютая тоска.  

Если ты сегодня не придешь,  

Я сойду с ума наверняка. [3, 14 б.] 

«Ақынның махаббат лирикасының артықшылығы – оның 

қарапайымдылығы мен астарлы ойды қатар жеткізуінде.Оның өлеңдерін жатқа 

айтып, қызбен кездесуге алаңсыз бара беруге болады»  - дейді «Ұлы орыс 

ақыны» деп баға берген Александр Дунаенко.  

«Мост через стихов» немесе басқа да жинағын алып қарасаңыз, өлеңдері 

әр түрлі уақытты қамтиды. Десе де оқи отырып ақын жыр жолдарын күні кеше 

немесе бүгін ғана жазғандай әсер аласыз. Ол өлең жолдарына күнін, жылын 

қоймайтынын аңғаруға болады. Бұл да ақынның бір ерекшелігі болса керек.   
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Қорыта айтқанда Амантай Өтегеновке, оның поэзиясына, публицистиксна, 

аударма мәселесіне де қатысты берілер баға аз емес.  

Солардың бірі Мейіржан Ақдәулетұлы: «Әдебиетті жанымен сүйіп, оған 

бар ынтасын беру көптің қолынан келе бермейді. Қарымды қаламгер, абзал 

азамат Амантай Өтегенов «нағыз ақын» деген атқа лайық ақындардың бірі. 

Амантай қазақ әдебиетіндегі феноменальді көрініс болып қалады. Ол тек ақын 

ғана емес, сонымен белгілі аудармашы. Оның аудармасының өзі үлкен өнер. Ол 

орыс тіліне Ұлы Абайдың, Махамбеттің, Фариза Оңғарсынованың, Қадыр 

Мырза Әлінің, Әбіш Кекілбаевтің, Әбдіжамал Нұрпейісовтің және де 

басқалардың шығармасын аударды.  

Сонымен қатар Мұхтар Құрманалиннің мына бір өлең жолдарын түйін 

ретінде алсақ дұрысырақ: 

«Сертіне сарбаздайын өте берік, 

Талантты төбемізге көтерелік. 

Ерек пе наркескендей нағыз ақын?!- 

Ол мынау өзіміздің Өтегенов!» [1]. 

2021 жылдың 28 қаңтар күні Ақтөбе облыстық мәдениет, архивтер және 

құжатнама басқармасының қолдауымен С.Бәйішев атындағы облыстық әмбебап 

ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттер бөлімі «Оқитын өлке - 2021» 

акциясы барысында «Жыл кітабын» таңдау бойынша комиссия мүшелері 

шешімімен Амантай Өтегеновтің поэзиясына тоқталып, жыл бойы ақынға  

арналған жыр кештері ұйымдастырылып, поэзиясы насихатталды. Бұл – 

«Амантай ақын деген атым қалмаса да, мейлі, бірақ артымда бір шумақ болса 

да, ел аузынан түспейтін жырым қалса екен» деген сөзі қарымды қаламгер 

Амантай Шәмілұлының жарқын бейнесі мен өлеңдері ешқашан 

ұмытылмайтындығына тағы бір дәлел.  
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Кейіпкер болмысын, мінез-құлқын айқын танытатын тәсіл – портрет. 

Көркем шығармада автор кейіпкерін тікелей өзі суреттейді не кейіпкердің мінез 

сипатын басқа бір кейіпкерлердің көзқарасы тұрғысынан береді. Қалай 

болғанда да мұның негізінде автордың өзі тұр. Авторлық мінездеме – көркем 

шығарманың тұрақты компоненттерінің бірі. Авторлық мінездеу құрамына 

кейіпкердің сыртқы кескін-келбетін, жүріс-тұрысын яғни портретін және мінез-

құлқын суреттеу жатады. Көркем шығармада кейіпкер тұлғасы бір ғана тәсілдің 

көмегімен жасалмайды, барлық амал-тәсілдердің жиынтығы кейіпкер сомдауға 

қызмет етеді. Портрет те – кейіпкерді мінездеуші амал. «Әдебиеттегі адамның 

сырт бітімін, кескін-кейпін, жүріс-тұрысын, суреттеуді портрет дейтін болсақ, 

бұл да – образ жасаудың өзгеше бір тәсілі, жолы, амалы» [1, 110 б.]. Авторлық 

мінездеуді кең ауқымда қарастыруымыздың себебі қазақ тіл білімінде бұл 

тақырыпта арнайы зерттемелер жоқ. Портрет тек әдебиет ғылымы саласында 

зерттелініп келеді. Орыс тіл білімінде портреттік суреттеулерді тілдік тұрғыдан 

зерттеген көлемді еңбектер қатары баршылық [2, 147 б.]. 

Портрет – кез келген көркем шығарманың тұрақты құрылымдық 

элементтерінің бірі. Портрет атауы «кейіпкер» ұғымымен тығыз байланысты. 

Жалпы, портрет әдебиеттануда екі негізде ұсынылады: 

1. Портрет – белгілі бір жазушы не ақын, өнер адамы, қоғам қайраткері 

жайлы деректі не мемуарлы очерк. Мұны «әдеби портрет» деп атайды. 

2. Портрет көркем шығармада кейіпкердің сырт тұлғасын суреттеу деп 

ұғынылады. Бұл жағдайда портрет кейіпкерді мінездеуші амалдардың бірі 

болып табылады. Мұны «көркем портрет» деп атауға болады. 

Міне, портретті осы екінші тұрғыдан түсіну, яғни көркем портрет жайы, 

әдебиеттік зерттеудің де, тілдік зерттеудің негізгі нысанасы болып табалады. 

Портрет әдебиеттану ғылымында кең көлемде, тереңдей зерттелініп келеді. 

Портреттің өзіндік сипаты мен ерекшеліктері Қ. Жұмалиев, З. Қабдолов, Х. 

Әдібаев, Б. Майтанов, А. Х. Иманов, Т. Рахымжанов т.б. ғалым-

зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған. Әдебиеттегі зерттеулерде 

портреттің кейіпкер бейнесін сомдаудағы қызметі баса айтылады. Әдеби 

қаһармандардың түрлі мінез-құлқын, бітім-болмысын, ұнамды, ұнамсыз 

қырларын танытуда портреттің рөлі ерекше. Әдебиетте портрет кейіпкер 

тұлғасымен тығыз бірлікте алынады. 

Зерттеулерде портретті жасауда бейнелеу-көркемдеу құралдарының 

қатысы сөз етіледі. Теңеу, метафора, эпитет және басқа да бейнелі құралдардың 

қызметі ашылып, талданады. Кейінгі кездері портрет басқа да құрылымдық 

элементерімен бірге психологиалық талдаулардың құралы ретінде 

қарастырылып жүр. Ол Б.Майтанов, Т.Рақымжанов еңбектерінен көрінеді. 

Зерттеушілер портреттің психологизмді берудегі сипатына тоқталады. 

Б.Майтанов кейіпкер портретінің автор баяндауында және диалог 

репликаларында берілетіңдігін С. Мұқанов, С. Сейфуллин т.б. шығармалары 

арқылы көрсетеді. Тағы бірде портрет диалог құрылымдағы ремаркада беріледі 

«диалог ремаркаларында үлкен бір іс, мәселе жайлы сұхбаттасушы 
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кейіпкерлердің сөз, әңгіме мәніне сай бет-жүз құбылыстары қамтылып 

отырады» [3, 232 б.]. Диалогтағы ремаркаларда берілген әр алуан бет-әлпетін 

өзгерістері, түрлі дене қимылдары динамикалы портрет негізіне жатады. 

Т.Рақымжанов «Портрет» терминінің әр түрлі мағынаны беретіндігін айта 

отырып, оған мынадай сипаттама береді: «Демек, әдебиеттегі кескіндеме 

адамның бет-әлпетін, бой-тұлғасын, өң-шырай өзгерісін, киімін, жүріс-тұрысын 

сипаттайды. Сол себепті, портрет, алдымен, – образ – характерді дараласа, 

екінші жағынан оны типтендіреді». 

Көркем туындыдағы портрет орыс тілінде кең түрде, жан-жақты 

зерттелінген. Лингвистикалық зерттеулерде портреттік суреттеулердің түрлі 

тілдік аспектілері қарастырылған. Портреттің лексикалық, синтаксистік 

құрамы, оның лингвистикалық, лингвопоэтикалық ерекшеліктері көлемді 

ғылыми зерттеулердің нысаны болған. Портреттің синтаксистік ерекшеліктері 

Е. Н. Иванчикова, Г. В. Баскакова еңбектерінде, лексикалық құрамы В. Н. 

Гомонова, Г. Т. Линних, В. Линкова, И. И. Постникова, Т. А. Беркович, Г. В. 

Старикова зерттеулерінде, лексика-синтаксистік сипаты Т. В. Гамалей 

еңбегінде ғылыми талдауға түскен. Портреттің жеке автор шығармаларындағы 

қызметі Г. С. Цырица, Е. Я. Кедрова еңбектерінде қарастырылған. Портретті 

шет ел әдебиеті негізінде талдаған Н. В. Накащидзе, С. В. Титова, С. К. 

Восканян еңбектерін атауға болады. Зерттеулерде портретті тілдік талдау, ең 

алдымен, портрет атауының сипатын ашудан басталады. 

«Көркем» портретті кең және тар көлемде қарастыру бар. Тар көлемде 

портрет кейіпкердің сырт тұлғасын, қимыл-қозғалысын суреттеу деп 

түсіндіріледі. Портретті көркем шығарманың құрылымдық элементі ретінде 

кейіпкердің мінез болмысымен тығыз байланыста, кең түрде алып қарастырған 

тиімді. Г. С. Сырица, Г. В. Старикова, С. В. Титова, С. К. Восканян 

зерттеулерінде портрет «кейіпкер» ұғымымен тығыз байланыста алынып, оны 

мінездеуші амал ретінде көрінеді. Г. С. Сырица портретті «кейіпкер» 

құрылымының құрамды бөлшегі ретінде қарайды. Зерттеуде портрет пен 

«кейіпкер» ұғымы қатар жүреді. «портрет являтся составной частью структуры 

персонажа и включает изображения наружности человека, черт лица, фигури, 

пози, мимики, жеста, походки, голоса, одежды, возраста и некоторые др. а 

также описания фона» [2, 24 б.]. 

Г. В. Старикова портретті көркем шығарманың құрылымдық элементі 

ретінде қарастырады. Портреттік суреттеулер кейіпкердің ішкі жан дүниесін 

танытуда нақты жағдайдағы эмоционалды күйін ашуда, сонымен бірге 

кейіпкерге автордың және басқа да кейіпкерлердің бағасын, көзқарасын беруде 

жұмсалады. Портретті кейіпкерді мінездеу амалдарынының бірі деп қарайды. 

«Портрет в художественном произведении является элементом структуры 

эстетически организованного услоги и вместе с изображением поступков 

героя,его суждения и т.д. выступает как средство раскытия характера героя». С. 

В. Титова портретті әдеби көркем бейне сомдау амалдарының бірі ретінде 

шығарма сюжетінің құрамды бөлшегі деп қарайды. 
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Көркем портрет автор бағасын, қатысын білдіреді. Белгілі бір кейіпкердің 

сырт пішінін суреттей отырып, жазушы ол жайында көзқарасын, жағымды және 

жағымсыз эмоциялық бағасын береді. 

Зерттеулерде портретті басқа жанр түрлеріндегі портретпен салыстыру 

жүргізіледі. Әдетте көркем портрет бейнелеу сурет өнеріндегі порттретпен 

салыстырылады. Портретті криминалистикадағы адам кескінін суреттеу 

түрімен де салыстыру бар. Салыстырулардың барлығы көркем шығармадағы 

портреттік суреттеулердің сипатын, өзіндік ерекшелігін, көркемдік қызметін 

айқындай ашу мақсатын көздейді. 
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АУЫЗША ЖӘНЕ ЖАЗБАША ДИСКУРС 

 

Жазықбаева К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Лингвистикалық зерттеулерде дискурс термині түрліше анықталып 

жүргені байқалады. Олардың мазмұны мынаған саяды: «Дискурс (фр. discourse, 

ағылш. discurse, латынның discursus ерсілі-қарсылы, қозғалыс, шыр айналу, 

әңгіме, сөйлесім) – тілдік қызметтің үрдісі, сөйлеу, сөйлеcу тәсілдері» Н. Д. 

Арутюнованың еңбегінде келтірілген. Бүгінгі күні «дискурс» терминінің мән-

мағынасын жан-жақты ашатын нақты анықтама жоқ, сондықтан да болар соңғы 

жылдары бұл термин ғылымда кең танымал болып, сөйлеу, мәтін, стиль жайлы 

қалыптасқан түсініктердің мазмұнын толықтырып жүр. Дискурс, біріншіден, 

тілдік қарым-қатынастағы сөйлеу ретінде қарастырылады. Н. Д. Арутюнованың 
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пайымдауынша, «Дискурс – өмірден алынған сөйлеу». «Дискурс» термині 

қазіргі лингвистикада мазмұны жағынан «мәтін» деген ұғымға жақын, алайда 

дискурс қозғалыстығымен, көп сырлылығымен, әсерлігімен ерекшеленеді, ал 

мәтін орныққан нысан ретінде қабылданады [2]. 

Хабарды беру сипаты бойынша дискурс ауызша және жазбаша болып 

бөлінеді. Көп жылдар бойы жазбаша дискурс қажетті болып саналғанмен, 

ауызша дискурс негізгі болып табылады. Ауызша дискурста кез келген 

тақырыптың туындауы мен түсінуі спонтанды түрде өтсе, жазбашада жоспарлы 

түрде өтеді. Сонымен қатар жазбаша дискурстың жылдамдығы ауызша 

дискурстан бәсең болады, ал оқудың жылдамдығы ауызша сөйлеу 

жылдамдығынан әлдеқайда жоғары. Соның нәтижесінде бір-бірінен екпіндік 

іркіліспен алшақтаған түрткілер арқылы дискурсты сөйлеу пайда болады. 

Жазбаша дискурста айтушы мен тыңдаушының арасында тығыз байланыс 

болмаса, ауызшада айтушы мен тыңдаушы әр түрлі сөйлесім әрекеттеріне түсе 

алады. Сондай-ақ ауызша дискурста есімдіктің 1, 2 жақтары кеңінен 

қолданылады, ал жазбаша дискурста айтушы мен тыңдаушының белгілі 

хабарламада алатын орны әлсіз көрінеді де, етістің әр түрлі формалары кеңінен 

қолданылады. Мәселен, ғылыми эксперименттің сипаттамасын жазып отырған 

ғалым «Бұл құбылыс бір-ақ рет орын алды», - деп жазса, ауызша 

сипаттамасында «Мен бұл құбылысты бір рет бақыладым», - деп айтады [3]. 

У. Чейф ауызша және жазбаша дискурстың айырмашылықтарын зерттеді. 

Оның айтуы бойынша біріншіден, ауызша сөйлеуде генерация мен түсіну 

синхронды түрде жүреді, ал жазбаша сөйлеуде олар болмайды. Сонымен қатар 

жазу жылдамдығы ауызша сөйлеу жылдамдығынан 10 есе төмен, ал оқу 

жылдамдығы ауызша сөйлеу жылдамдығынан сәл жоғары. Нәтижесінде ауызша 

дискурста бөлшектену құбылысы орын алады: сөйлеу сілкініс арқылы 

жасалады, кванттар – бір-бірінен үзілістер арқылы бөлінген интонациялық 

бірлік деп аталатындар салыстырмалы түрде толық интонациялық контурға ие 

және әдетте қарапайым сөздермен сәйкес келеді. Жазбаша сөйлеуде 

предикациялар күрделі сөйлемдерге және басқа синтаксистік құрылымдар мен 

ассоциацияларға біріктіріледі. Екінші іргелі айырмашылық – сөйлеуші мен 

адресат арасында уақыт пен кеңістікте байланыстың болуы: жазбаша дискурста 

мұндай байланыс қалыпты емес (сондықтан адамдар жазуға жүгінеді). 

Нәтижесінде ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші мен адресат жағдайға қатысады, 

ол бірінші және екінші жақ есімдіктердің қолданылуында, сөйлеушінің және 

адресаттың ойлау процестері мен эмоцияларының белгілерінде, ым-ишараның 

қолданылуынан және және т.б. көрінеді. Жазбаша дискурста, керісінше, 

сөйлеуші мен адресат дискурста сипатталған ақпараттан алынып тасталады, 

бұл, атап айтқанда, пассивті дауыстың жиірек қолданылуында көрінеді [4]. 

Ауызша дискурс екі адамның қарым-қатынасына негізделеді. Ауызша 

дискурс ерекшеліктері құттықтау, бұйрық, талап, уәде, ескерту, сәлемдесу 

кезінде анық байқалады және соған сай сөйлеу актілерін қолдануға мүмкіндік 

береді.  
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Жазбаша дискурс –сөйлесу әрекеті жазбаша түрде өтетін дискурс түрі. 

Жазбаша дискурс сәтті болуы үшін жазушы мен алушының ақпарат алмасуға 

түсуге, дискурсқа түсуге қажетті дағдылары болуы керек; нақты айтқанда, 

жазушы жаза білуі керек, ал оқырман оқи алуы керек. Жазбаша дискурс 

көбінесе белгілі бір тақырыптағы мақсат пен контекстке сілтеме жасау үшін 

қолданылатын тілдің жанрымен немесе түрімен және құрылымымен 

байланысты.  

Ауызша және жазбаша дискурстың өзіндік сипаттамалары зерттеушілер 

тарапынан аталып жүр. Олардың пайымдауынша, ауызша дискурстың жағымды 

сипаттамалары: 

  Мағынаны вербальды емес байланыс және тон мен интонация сияқты 

басқа факторлар қолдайды; 

  Мұны кез келген уақытта жасауға болады; 

  Аудитория хабарды жеткізетін адамға белгілі; 

  Қарым-қатынас қарқыны, әдетте, спикермен анықталады; 

  Сөйлеуші сөз әрекетінің жалпы жағдайын талдай алады, соған сай сөз 

тактикасын өзгертіп, реттей алады; 

Ауызша дискурстың кейбір жағымсыз сипаттамалары да бар: 

  Сөздердің қолданыстағы мағынасына, көбінесе, көп көңіл бөлінбейді; 

  Ол алдын ала жоспарланған , сондықтан құрылымы жұтаң болып келеді; 

  Сөз тіркестері және күрделі сөйлемдері аз сөздерді қолдану үрдісі бар; 

  Жеткізгеннен кейін оны өзгерту немесе қайтару мүмкін емес; 

  Толық мағынаны алу үшін ақпарат алушы барлық сөйлеуді немесе 

презентацияны бірден тыңдауы керек; 

  Ауызша ақпарат, егер ол бір адамнан екінші адамға үздіксіз берілсе ғана 

тұрақты болады; 

Ал жазбаша дискурстың оң сипаттамаларына мыналар жатқызылып жүр: 

  Дәл, өйткені жазбаша дискурстағы сөздер әбден ойластырылған және 

мұқият таңдалған; 

  Жазғаннан кейін, қарым-қатынасты дәлірек ету үшін сөздерді әлі де 

өзгертуге немесе түзетуге болады; 

  Хабарламаны қызықты ету үшін көп мағыналы сөздер мен күрделі 

сөйлемдерді қолдану үрдісі бар; 

  Жазу белгілі бір уақыт аралығында хабарға және оны жеткізуге көп көңіл 

бөле отырып жүзеге асырылуы мүмкін; 

  Алушы белгілі бір уақыт өткеннен кейін, жазылған сөздің мағынасын 

толық түсіну үшін қайта оқып алуға мүмкіндігі болады.  

Жазбаша дискурстың кейбір жағымсыз жақтары: 

 Қарым-қатынас қарқынын оқырман немесе ақпарат алушы 

анықтайды; 

 Жазбаша дискурстың аудиториясы әрдайым белгілі емес; 

 Мәтінді визуалды графикамен растауға болады, бірақ оқуға 

арналған ауызша емес байланыс сигналдары жоқ [1]. 
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Қорыта келе, ауызша дискурс екі адамның қарым-қатынасына айтылған 

сөздерді пайдаланып ақпарат алмасуға негізделеді. Ауызша дискурс болуы 

үшін біреу әңгімелесуде, дәріс немесе презентацияда ақпарат ауызша сөйлеу 

арқылы жеткізілуі керек Ал жазбаша дискурс ақпаратты тасымалдау болып 

табылады, бірақ оның аты айтып тұрғандай, ол жазбаша сөзді қамтиды. 

Жазбаша дискурс көбінесе жанрмен немесе белгілі бір тақырыптағы мақсат пен 

контекстті білдіру үшін қолданылатын тілдің құрылымымен байланысты. 

Дискурс тікелей қарым-қатынасқа негізделеді, ал қарым-қатынас қазақ тілін 

сапалы оқуға барып тіреледі. Сондықтан да дискурсқа түскен әрбір адам соның 

негізгі ерекшеліктерін жақсы білуі керек. Сонымен қатар дискурс қазақ тілінде 

оқылым, айтылым, жазылым, тыңдалым дағдыларын қалыптастырып, тілдік 

құзыреттілікті дамытады.  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНЫҢ ТІЛІ ЖӘНЕ ЛИНГВОМӘДЕНИ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жалбақов Ж., Тұрлыбаева А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

        Рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық дүниетаным 

негіздеріойлау процесінің біртұтастығы, ал олардың өз кезегінде 

дүниетаныммен тығыз байланыста болады. Дүниетаным - күрделі де 

кайшылықты кұбылыс. Қазақ философы І. Ерғали оны былайша анықтайды: 

«Рухани құндылық  пен дүниетаным дегеніміз - адамның дүниеге (әлемге) 

деген рухани қатыныста- рының  негізі  болатын  және солардың бәрін 

жалпылама түрде қамтитын,  адам мен әлемнің сан алуан ара қатынасын 

білдіретін ұғым» [4, 181 б.]. Рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық 

дүниетаным негіздері ұғымына философтар, мәдениетганушылар Ә. 

Нысанбаев, Т. Әбжанов, І. Ерғали, Г. Нұрышева, Т. Ғабитовтардың берген 

анықтамаларыбар. Философтар ойын филолог-ғалымдар Ә. Қоңыратбаев, Ә. 
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Қайдар, Ж. Манкеева т.б. дүниетаным туралы ойлары толықгыра түседі.. Сайып 

келгенде, сол тілде сөйлейтіндердің іс-әрекеті де осы тілдік бейнеге 

байланысты. Академик Ә. Қайдар:  «Тілде халықгың бүкіл тыныс-тіршілігі, 

оның шын мәндегі (табиғи) болмысы мен дүниетанымы сақгалған» десе [9, 26 

б.], Ж. Манкеева:  «Ұлттың рухани дүниесі, сонымен сабақгас қальштасқан 

материалдық өндіріс пен тұрмыс күйі әркімнің жеке басының жағдай- ына 

байланысты, тұрмыстық, дүние танымдық жағдайына байланысты қалыптасқан 

жалпыхалықтық құбылыс, ” - деп санайды [10, 47 б.]. Қазіргі қазақ прозасының 

тілі: лингвомәдени ерекшеліктері арқылы рухани құндылық негіздерінің  

көрінісі мен ұлттық дүниетанымды қалыптастыру негіздері ұлт дүниетанымына 

қатысты тілдік уәждердің ұлт  бойынан молынан табылатындығын дәлелдеу 

үшін кез келген  халықтың  негізінде сол ұлт дүниетанымына, әдет-ғұрпы мен 

салт-дәстүріне қатысты қолданыстардың, бірліктердің қалыптасатыны туралы 

белгілі тұжырымдар бар. 

Қазақ жазушыларының шығармаларындағы рухани құндылық негіздерінің  

көрінісі мен ұлттық дүниетаным негіздері  рухани құндылық пен мен 

дүниетанымның біртұтас құбылыс екендігінің ұлтгық сөз қорындағы 

ұғымдардың тарихи өзгеріске ұшырауының нақты бір мысалы ретінде 

Ә.Кекілбаевтың шығармасында алғаш пайда болып, қазір терең мәдени-тарихи 

ұғымға айналған “мәңгүрт” сөзінің ономасиологиялық мәнінен байқай 

аламызМысалы. Олар бір апта бойы осылай зар илеп, шыңғырды да жүрді. 

Сосын бастарына шаш шықты, ол түйенің көнінен өте алмай, қайтадан бастың 

қүйқасын тесіп кері өсті. Алты түтқын елі қайда, жері қайда екенін білмейтін 

мәңгүртке айналды. Жүре-жүре тілден де айрылды. Түйемен бірге өреді, 

түйемен бірге келеді [1,75 б.].  

Қазіргі қазақ прозасының тілі: лингвомәдени ерекшеліктері арқылы рухани 

құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық дүниетаным негіздері ұлт 

дүниетанымының  негізгі көрінісі ретіңде тілдің рөлі, ұлттық дүниетанымның 

өзгерістерге ұшырауы, тоқырауы мен дамуы, тілде айқын  көрініс табуымен  

зерделенеді. Қазақ мәдениетінде ерекше мәнге ие рухани қазына — фольклор, 

жыраулар поэзиясы, халық ақындарының  шығармалары және қазіргі көркем 

шығармалар. Бұл жердегі маңызды  мәселе мынада: шығарма мейлі ол ауыз 

әдебиеті болсын, мейлі ол жазба әдебиеті болсын қашанда оның көркемдік 

мәнге ие екені белгілі. Қазіргі қазақ прозасының тілі: лингвомәдени 

ерекшеліктері арқылы рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық 

дүниетаным негіздері қазақтың ұлттық ерекшеліктерін көрсететін көздердің 

катарына  - фольклорлық шығармалардан басқа жыраулар поэзиясы мен халық 

ақындарының шығармалары да жатады. Бұл шығармаларды нағыз қазақ 

халқының дұниетанымының айнасы десе де болады. Мысалға, «Бағаналы терек 

жарылса»  өлеңіндегі мына жолдар  «Еменге иір бұтақ бітсейші, қыранға тұғыр 

қыларға ” “Ханнан қырық туғанша, қарадан бір-ақ тусайшы; Ақырып теңдік 

сұрарға...” т.б.Рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық дүниетаным 

негіздері ұлттың айнасы — тіл десек, сол ұлт тілі көркем әдеби шығармаларда 

ұлттық дүниетанымның көрінісін береді.  



529 
 

Қазіргі қазақ прозасының тілі және  лингвомәдени ерекшеліктері арқылы 

рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен ұлттық дүниетаным негіздерін 

молынан кездестіруге болады. Мысалы, боздақ, діңке, уыз, күлдібадам сөздері 

осыған дәлел. Соның бірі жоғарыда атап көрсетілген, сол күйіңде дүниежүзіне 

тараған — « мәңгүрт» сөзі. Тіке аудармасы болмаса да бұл сөздің қандай көп 

мағыналы ұғым екені белгілі. Осы тектес сөздер мен сөз тіркестері қазақ 

жазушыларпының шығармаларының мәтінінде рухани құндылықтар мен 

ұлттық дүниетанымдық жүйе құрайтынын көрсетеді.  Соның нәтижесінде қазақ 

жазушыларынң шығармаларындағы рухани құндылық негіздерінің  көрінісі мен 

ұлттық дүниетаным негіздері  оның өн бойынан ұлт табиғатының тұтастай 

болмысын, “қазақ ұлты” ұғымымен байланысты барлық таным - түсінікті, оның 

тарихын,  әдет - ғұрып, салт - дәстүрін, дарқан даласы мен мекен ететін жерін, 

яғни ұлт мәдениеті мен рухын өзіндік еркшелігі арқылы танимыз. Қазақ ақын – 

жазушыларының шығармаларындағы рухани құндылық негіздерінің  көрінісі 

мен ұлттық дүниетаным негіздері мен дүниетанымының бірлігін дәлелдей 

түсетін деректер, дәйектер, тұжырымдар, яғни ұлт мәдениеті мен танымын, 

тарихи түсінік қалпын танытатын өзіндік тілдік қолданысының маңызы зор. 

Осы ойлардың негізінен келіп шығатын негізгі тағы бір жайт — ұлттық 

сипаттағының барлығы да екінші жағынан, ұлт болмысын танытумен бірге 

жазушы шығармаларының көркемдік мәнін ашуға қызмет етіп тұрғандығын 

айта кету керек. Мысалы, Ертең қылыш болса, төбесінен аузын арандай ашып 

тажал төніп түрған бүгіннің не қажеті бар ? Бірақ бүгін мәңгілік болса, ажалсыз 

болса, кешегілер қайда? Кеше бұнымен тіке тіресіп арыстандай арпалысып 

жүргендердің  көздеріне қалай құм құйылды?  Оларды омақастырған тек бұның 

аяу білмес алмас қылышы ғана ма? Жоқ. Ең алдымен, өздері, өздерінің 

әлсіздігі.  Кеше деген әлсіздіктің екінші аты. Бүгін әлсірей-әлсірей көнеге айна- 

лады. Ал бет қаратпас алапат күш бүгін түгілі ертеңнің өзімен белдеседі. 

Күштіліктің шын аты - Мәңгілік... Мәңгілікпен сол бетқаратпас алапат күш 

қана тіл табыса алады. Әлжуаздың ажалы бүгіннен, екі ортадағы дүрегейдің 

сазайы ертеңнен, ал атасын танымас алып күштің Мәңгіліктің дәл өзіндей ажа- 

лы жоқ. [3, 8 б.]. «Тіл — көркем шығарма — дүниетаным» (триадасы) қосыла 

келіп, жазушы үштігі шығармасында тоғысады да рухани құндылық 

негіздерінің  көрінісі мен ұлттық дүниетаным негіздері ұлттық психологиямен 

де тығыз байланысты. Ол да көркемдік мән үшін аса маңызды компонент. Ал 

көркемдік мән ұғымына келер болсақ, қазіргі қазақ прозасының тілі және  

лингвомәдени ерекшеліктері арқылы рухани құндылық негіздерінің  көрінісі 

мен ұлттық дүниетаным негіздері көркемдік мәнге тән төрт түрлі белгіні 

көреміз. а) дүниенің мәндік қасиетін, сипатын бейнелеу жөне топтастыру, 

адамдардың рухани өмірінің қиындықтарын ашу; ә) шығармашылықтың 

объектісі болып табылатын барлық нөрселерге эмоциональық қатынаста 

бейнелеуі; б) идеалдық жетілгендіктің, өмір, табиғат сұлулығының көрінуі, 

эстетикалық маңызды заттық дүниені құру; в) шығармашылық образдылыққа 

тән және сонымен байланысты эстетикалық әсер ету күші бар оқырманға, 

көрерменге, тындарманға бағытталған ішкі ұстаны. Белгілі бір тілдік ұжымда 
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алғашқы қолданыс тапқанда белгілі бір қоғамдық қажеттіліктен туындап, 

қарым-катынас жасауға қызмет етеді.  

Осымен байланысты архетиптік негіздегі мифтік дүниетанымның қазақ 

тіліндегі көрінісін зерттеген Б.Ақбердиеваның мына пікірін келтіре кетуге 

болады:  «Сөз дегеніміздің өзі тек қана дыбыстардың тіркесуі емес, белгілі бір 

мағынаның көрсеткіші, ал мағына болса, қатып қалған нөрсе емес, ол да 

кеңістік пен уақыт аралығында өзгеріп, дамып отырады. Демек, сөз және оның 

мағынасының дамуы әрбір қоғамдық даму кезеңцеріндегі дүниетанымдық 

көзқарастарға тікелей байланысты» [10, 5 б.]. Яғни, кез келген көркем 

шығармада кездесетін қазірде көне боп саналатын немесе халықгың сол кездегі 

күнделікті тұрмыс-тіршілігімен, салт-дәстурімен байланысты пайда болған 

өзіндік себептері бар.   
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Көркемділік – барша адам баласының жан дүниесіне ернекше 

толқыныспен таңғажайып мән сыйлап тұратын асыл қасиеттердің бірі емес, 

бірегейі. Не нәрсенің болса да көркемдік мәні сол нәрсені өзгешелендіріп 

тұрары анық. Бұл пікірді толықтыру үшін біз өзіміз сөз етіп, зерттеп отырған 

сатириктің шығармалық ізденістері мен еңбектерінің, айтқан ой 

толғамдарының көркемдік мәнін терең зерттеуге көшкен болатынбыз.  

Сатириктің бірнеше еңбектерін қолға алып, барынша ой елегінен өткізіп 

зерделенді десек артық айтпағандығымыз болады. Неге десеңіз? Үмбетбай 

Уайдиннің сатиралық жолдағы сырлы толғаныстарын екшелеп оқу мүмкіндігін 

пайдалана отырып, ғылымы тұрғыдан талдауды да жөн көрдік. Расында, 

дүниеге келген қай шығарма болмасын, өзіндік шығу себебі болары анық. 

Соның ішінде, сатириктердің әрбір шығармасы, көркемсөзбен кестелеген сөз 

моншақтары, бәрі-бәрі өмір, қоғам сілкінісінен туындаған шығармалар.  

Сатирик өзінің жарыққа шығарған еңбектерін маңдай терін төге, ел 

арасында болып жатқан көңіл толмас ала істерді әшекерелеу барысында жазған. 

Бұл – барша сатириктердің ең бірінші мақсаттары болса керек. 

Үмбетбай Уайдин – сатира жолындағы дара тұлғалардың бірі. Сатириктің 

шығармаларын оқыту ерекшеліктері үлкен тәрбиелік мәні бар сала. Уайдиннің 

еңбектерін оқи отырып, жақсылыққа жол бастар көптеген қасиеттерді көреміз. 

Қай шығармасын алып қарасақ та мол дүниеге көз жеткіземіз.  

Уайдиннің көкірегін жарып шыққан әрбір сөзі көркемдік үйлесім тауып 

тұрады. Тыңдаған жан ол кісінің айтқан ақылға толы өсиетті сөздерінен айыға 

алмайды. Мұның себебі айтпаса да түсінікті. Сол қазіргі таңда адамдардың 

санасы уланып бара жатыр. Сатирик осы қиындықтардың көбейіп бара 

жатқанын, ел арасындағы алауыздық, көреалмаушылық, бәсекелестіктің күнен-

күнге етек алуын ерекше толғаныста айтып отырады. барған сапарымда 

сатириктің жаңа кітаптарымен таныстым, бұйырғанын алып та келдім. Сатирик 

қолыма кітаптарды ұсынып жатып, қазіргі жастарға көңілі толмайтындығын 

айтты. Ол кісінің ойын айтпай-ақ ұқтым. Поездағы оқуға келе жатқан 

жастардың бірде-бірінің қолынан кітап көре алмағандығына қатты 

ренжігендігін айтып, бірнеше кітапты ізгі ниетімен маған ұсынды. Ал мен 

болсам, «Абай жолы» романын өзіммен ала шыққанымды айтып, біраз 

марқайтып тастадым.  

Осындай ел қамын ойлайтын асыл ағаларымыз бар. Үмбетбай Уайдиннің 

барын бірі білсе, бірі білмейді. Бұған кінәлі, әрине, ізденімпаздықты қара 

түнекке жіберген жастар.  

Ү. Уайдин сатира жолында өзін құрбан етуге дайын жан. Оның осы кезге 

дейінгі алтын өмірі тек сол жазушылық салада өріліп келе жатыр. Жастайынан 

өмірге құштар Уайдин қиындықтың зарын көрсе де өмірге қарсы тұра білген 

азамат. Көп адам мұндай тауқымен жүгін арқалауға өресі жетпейді. Дегенмен, 

сатириктің батылдық қасиеті оны тек алға жетелеген. Ол жастайынан 

сорақылықтың түрін өмір сабақтарынан көріп өскендіктен өзін елі үшін сатира 
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жолына пида еткен десек артық айтпағандығымыз. Себебі, осы жанрдың өзіндік 

салмағын сезінген сатирик тастап кеткен жоқ, қайта қарсы қасқайып тұра білді 

және болашақ үшін әділдікті насихаттаудан талмады. «Ү. Уайдин сатира 

жанрының тақырып шеңберін кеңейту жолында көп ізденген адам. Ол 

сатирадағы факт, оқиғаны көбіне шындыққа жақындатып, шынға ұқсатып 

суреттейді. Өмірлік құбылыстарды өзіміз көріп-біліп жүргендей тұрмыс-

тіршіліктегідей етіп көрсетеді.» [7, 186 б.] 

Қорыта айтқанда, қазақ сатирасы әдебиеттану ғылымының көші ілгері ірі 

саласы. Осы саланың ауыртпалығын мойынсұна, қазақ ұлтының айрандай 

ұйыған халқының жақсы қасиеттері бұзылмасына қатты көңіл аудара, күні-түні 

ел арасындағы бірліктің қаймағы ыдырамасын ойлаған қарымды қоғам 

қайраткері Үмбетбай Уайдиннің шығармашылығы баршамыз үшін ұлы өнеге. 

Қоғамдағы барлық адам баласын толғандыратын мәселелерді аса 

жауапкершілікпен сезіне уайымдайтын және де арада болып жатқан 

келеңсіздіктерді жоюға бар күшін сарп етуден талмаған ұлт жанашыры. 

Жоғарыда сатириктің шығармашылығына кең мәне беру барысында ұрпақ 

санасына сіңірер ойлар ұшан-теңіз екенін толық аңғарасың. Шығармаларының 

тақырыптық-жанрлық ерекшелігі тұрғысында айтар ой терең. Әрбір 

шығармасының тақырыбы тұнып тұрған сол туындының ішкі мазмұнын ашып 

тұрады. Қалай алып оқысаң да тілі, стилі, сөз саптау оқырманға өте ыңғайлы. 

Дала заңы мен қала заңын егіз меңгерген бұл жазушының шығармашылығына 

айтылған сынды кезіктіре қоймағандығымызды жасыра алмаймыз. Мұның өзі 

таза талант пен дарынның жемісі, адалдық пен патриоттықтың көрінісі десек 

артық айтағандығымыз. Қазақ сатирасымен егіз қайнаған Ү.Уайдиннің 

сатирадағы ғұмыры мәңгілік. Сондықтан да қазақ жастары сатираны оқыса 

қоғамның көшінен ілгері қалмасы анық. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Иә, бүгінгі күні қaзaқ тіл білімі caлacы білімді ұcтaздaр мeн ғaлымдaрғa, 

түcінікті жәнe мaзмұны қaнық кітaптaрғa ғылыми тұрғыдa мұқтaж дeceм 

қaтeлecпeймін. Қазақ филoлoгияcында бүгінгі тaңдa тіл eңбeктeрін 

нacихaттaйтын пaйымдaр жоқтың қасы. Қaзaқ лингвиcтикa caлacын зeрттeп, 

жaндaндырғaн, eлeулі үлec қocып, тіл кaфeдрacын білімімeн тoлықтырғaн 

Acқaр Жұбaнoв пeн cтaтиcтикaлық лингвиcтикa жaйындa мaқaлa жaзуды жөн 

көрдім. Филoлoгия ғылымдaрының дoктoры, прoфeccoр, Жұбaнoв Acқaр 

Құдaйбeргeнұлы 1937 жылы 13 қaрaшaдa Aлмaты қaлacындa қызмeткeрлер 

oтбacындa дүниeгe кeлді. Ұлты – қaзaқ. Әкecі Құдaйбeргeн Қуaнұлы Жұбaнoв – 

қaзaқ тілінің тeoриялық нeгізін қaлaушы ғалым, тіл білімінің тұңғыш 

прoфeccoры. Асқар Жұбанов өмірінің сoңғы жылдaрын кoрпуcтық лингвиcтикa 

caлacымeн aйнaлысумен өткізіп, 2009-2011 жылдaрғa бағытталған «Мәдeни 

құндылықтaр рeтіндeгі қaзaқ тіліндeгі мәтіндeр кoрпуcы жәнe cөздіктeрдің «Тіл 

– қaзынa»  aтты ұлттық кoмпьютeрлік қoры», 2012-2015 жж. «Қaзaқ тілінің 

aннoтaциялaнғaн ұлттық кoрпуcы», 2015-2017 жж. «Қaзaқ тілінің ұлттық 

кoрпуcындaғы мeтaмәтіндік бeлгілeнімдeр ұcтaнымдaры мeн әзірлeмecі» 

тaқырыптaрындa ғылыми жeтeкшілік жасады. Ол 7 мoнoгрaфияның, 4 oқу 

құрaлының, 6 жиілік cөздік құрacтырушылaрының бірі, coндaй-aқ 200-гe жуық 

ғылыми eңбeктің aвтoры. 2016 жылы жaрық көргeн «Жaлпы білім бeрудeгі 

қaзaқ тілінің жиілік cөздігінің» ғылыми кeңecшіcі. A. Қ. Жұбaнoвтың ғылыми 

жeтeкшілігімeн 5 кaндидaттық жәнe 3 мaгиcтрлық диcceртaциялaр қoрғaлған 

болатын [1, 32 б.]. Aл, cтaтиcтикaлық лингвиcтикaғa кeлeтін бoлcaқ: 

cтaтиcтикaлық лингвиcтикa, мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa әдіcтeмecінe cүйeнeді.  

Өйткені, қaтынac құрaлы қызмeтіндeгі тіл бeлгілі бір жүйe, жәнe oл aқиқaт 

бoлмыcтa өмір cүрeтін көп өлшeмді жәнe бeлгілі бір ішкі зaңдылықтaрдың 

нeгізіндe тoптaлғaн (рeттeлгeн) тaбиғи құбылыc болып есептеледі. Бұлaр 

мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa зaңдылықтaрынa бaғынaтын, тілдік жүйeдeгі 

бірліктeр тoбы қaйтaлaнып oтырaтын жәнe кeздeйcoқтық cипaттa бoлaтын 

тілдік элeмeнттeрдeн тұрaды.  

Oлaй бoлaтын ceбeбі, тіл қызмeті кeзіндe (яғни тілдік қaрым-қaтынac 

кeзіндe) дыбыcтaр, cөздeр, cөз тіркecтeрі, cөйлeмдeр жәнe oдaн дa үлкeн 

бөліктeр қaйтaлaнбaйтын cипaттa бoлca, aдaмдaр aрacындaғы тілдік қaтынac 

бұзылып, cөйлeуші мeн тыңдaушы aрacындa бірін – бірі түcінбecтік пaйдa 

бoлaр eді. Coндықтaн дa тілдік бірліктeрдің қaйтaлaнуы мeн oлaрдың 

қoлдaнылу cипaтынa жиі, cирeк дeгeн  ұғымдaр  тән.  Cтaтиcтикa тәcілімeн 

тілгe тән зaңдылықтaрды aнықтaу нeгіздeмecі мынaдa: 1) caндық (мөлшeрлік) 

құбылыc тіл тaбиғaтынa әуeлдeн-aқ тән бoлуы; 2) тіл құрылымындaғы caндық 

жәнe caпaлық cипaттaрдың өзaрa бaйлaныcтa бoлуы; 3) тілдің әр түрлі 

бірліктeрі cөйлeу aғымындa cтaтиcтикaлық зaңдылықтaрдың eң бoлмaғaндa 

бірeуінe бaғынуы тиіc дeп ұйғaру кeрeктігі [3, 16 б.]. Тілдің ықтимaлды-

cтaтиcтикaлық мoдeлі бeлгілі бір тілдік жүйeнің мәтіндeрі aрқылы жacaлca, 

тілдің лoгикa-мaтeмaтикaлық мoдeлі coл тілдің тoлық жүйecін aйқындaй aлaды. 
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Нәтижecіндe, cөйлecім, тілдecім cияқты т.б. тілдік үдeріcті бaйлaныc өзeгі 

(кaнaл cвязи) нe бaйлaныc жoлы пaйдa бoлaды. Aл мұндaй бaйлaныc жoлы 

aрқылы тaрaтылaтын aқпaрaт әріп, дыбыc, мoрфeмa жәнe т.б. лингвиcтикaлық 

бірліктeр aрқылы жүзeгe acaды. Мұндa лингвиcтикaлық бірліктeр бeлгілі бір 

«кoдтың» cимвoлдaры рeтіндe жұмcaлaды дa бaйлaныc өзeгіндeгі хaбaрлaушы 

мeн қaбылдaушы, яғни aйтушы мeн тыңдaушы өзaрa бірдeй «кoдты» 

пaйдaлaнaды.  

Қaзaқ тіл біліміндe cтaтиcтикaлық әдіcпeн тілді зeрттeу ХХ ғacырдың 

бacынaн бeрі қoлдaнылудa, дeгeнмeн oл кeздe жeкeлeгeн зeрттeушілeрдің 

іздeніcтeріндe ғaнa кeздecce, қaзір cтaтиcтикaлық лингвиcтикa жeкe ғылыми 

пән, ғылыми бaғыт рeтіндe қaлыптacты. Ocығaн oрaй cтaтиcтикaлық 

лингвиcтикa caлacы ќaзaќ тіл біліміндe өзінe тән aлғa қoйғaн тeoриялық жәнe 

прaктикaлық мaқcaты мeн міндeтін єлі дe aйқындaй жeтілдірe түcудe. Ceбeбі 

қaй ғылым caлacын бoлмacын өзі қaрacтырaтын мәлімeттeрдің дәл жәнe 

oбъeктивті бoлуын қaлaйды, aл лингвиcтикa – қoғaмдық ғылымдaр ішіндeгі 

ocындaй дәлдікті көп қaжeт eтeтін caлa. Түркі тіліндeгі мәтіндeрді 

cтaтиcтикaлық тәcілмeн зeрттeу – бұл тілдің aгглютинaтивті құрылымынa 

нeгіздeлeді. Бұлaйшa зeрттeу кітaби жәнe cөйлeу тіліндeгі түрлі типті cөздeрдің 

әр ыңғaйдaғы қoлдaну жиілігін aнықтaп тілдің құрылымдық–грaммaтикaлық, 

кeйдe cтильдік-ceмaнтикaлық aйырым бeлгілeрін aжырaтa oтырып, ocы 

cтильдeргe тән қacиeттeрді aйқындaйды, coғaн мүмкіндік жacaйды. Бұғaн қoca 

cтaтиcтикaлық тәcілмeн тaлдaу грaммaтикaлық кaтeгoриялaрды әдeби тілдің 

бaрлық aяcындaғы функциoнaлдық caлмaғын көрceтудe дe мaңызды [4, 2 б.]. 

Бeлгілі филoлoг–cтaтиcт Р. Г. Пиoтрoвcкий үнді-eврoпa тілдeрінe тән eкпінді 

accимиляция мeн рeдукциялaр түркі тілдeрінe мүлдeм жaт. Oны oлaрдың ішкі 

құрылымдық тaбиғaтынa cәйкec қaнa caндық тұрғыдaн зeрттeугe 

бoлaтындығын aтaп көрceткeн бoлaтын. Ceбeбі бұл қacиeт тілдік дeрeктeрдің 

жaй кeздe қиындық туғызaтын кeйбір тұcтaрын мaтeмaтикaлық әдіcпeн тіркeу 

мeн тaнудa aca мaңызды дeп caнaлaды.  

Жaлпы тілдік мәceлeлeргe қoлдaнылaтын мaтeмaтикaлық әдіc интуитивті 

түрдe тұжырымдaлғaн, coл cияқты тoлық шeшімі жoқ мәceлeлeрдің лoгикaлық 

тұжырымдaлуынa бaғынaтын жәнe aлгoритмдік шeшімі бaр бір нeмece бірнeшe 

қaрaпaйым мaтeмaтикaлық eceптeрмeн aуыcтыру дeп ұғынылды. Қaзaқ тіл 

біліміндe cтaтиcтикaлық әдіcтің тaрихи қaлыптacуындa  Қ. Жұбaнoв, І. 

Кeңecбaeв, М. Бaлaқaeв, A. Ыcқaқoв, Ғ. Мұcaбaeв, A. Қ. Жұбaнoв, Ж. Aрaлбaeв, 

Қ. Мoлдaбeк, C. Мырзaбeкoв, Ә. Aхaбaeв, Д. Мoлдaлиeвa, A. Бeлбoтaeв, Б. 

Қaлыбeкoв т.б. тілші ғaлымдaрдың eңбeктeрін eрeкшe aтaп көрceту қaжeт. 

Ceбeбі, aтaлғaн ғaлымдaрдың лингвocтaтиcтикaғa aрнaлғaн eңбeктeрі қaзaқ тіл 

біліміндe лингвocтaтиcтикaлық әдіcті қoлдaнудың әдіc-тәcілдeрін жaн-жaқты 

бaяндaп, aнықтaп бeруіндe ғaнa eмec, жaлпы қaзaқ тіл біліміндe тілдік 

бірліктeрдің өзіндік eрeкшeліктeрін aйқындaғaны үшін eлeулі oрын aлaды. 

Acқaр Жұбaнoвтың бүгінгі өcкeлeң ұрпaққa қaлдырғaн aтaлмыш тaқырып 

aяcындaғы eң үлкeн мұрaлaрының бірі «Қoлдaнбaлы лингвиcтикa. Қaзaқ тілінің 

cтaтиcтикacы» aтты eңбeгі. Кітaптa қaзaқ тілін зeрттeугe қaжeтті қoлдaнбaлы 
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лингвиcтикa caлacының cтaтиcтикaлық әдіc-тәcілдeрі мeн мaтeмaтикaлық 

өрнeктeрі филoлoг-мaмaндaр үшін түcінікті түрдe бaяндaлaды. Қoрытa aйтқaндa 

қaзaқ тіл білімінің cтaтиcтикaлық лингвиcтикacынa aca зoр үлecін қocып, 

зeрттeп, зeрдeлeгeн Acқaр Жұбaнoв, қaзaқ филoлoгия caлacының мaйтaлмaны 

дeп, өз oйымды aяқтaймын. 
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ТАНЫМЖОРЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Жұбаныш А., Салиева Д., Қауынбаева А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Биологияны оқыту танымжорықсыз мүмкін емес яғни мектептегі 

биологиялық білім берудің алдына қойылған міндеттермен және оқытудың бұл 

формасы мұғалімдер мен оқушыларға ашатын мүмкіндіктермен байланысты. 

  Танымжоықтың тәрбиелік мәні зор. Олар оқушылардың білімдерін кеңейтіп, 

тереңдете түседі.Биология пәні ретінде оқушыларды жануарлар дүниесінің 

әртүрлі көріністері туралы жүйелі біліммен қаруландыруға арналған. 

Оқушыларды табиғи ортадағы тірі объектілермен тікелей таныстырмайынша 

бұл күрделі есептерді шешу мүмкін емес. Ол үшін мұғалім оқу-тәрбие 

процесінің маңызды формаларының бірі – танымжорықты пайдаланады. 

Танымжорық оқушыларды мектеп ортасынан өзгеше, ерекше танымдық әрекет 

процесінде тәрбиелейді. Олар оқушылардың білімдерін кеңейтіп, жетілдіреді. 

 Мектепке танымжорық – сыныппен немесе оқушылар тобымен табиғи 

ортада немесе жасанды түрде жасалған жағдайларда объектіден объектіге көшу 

кезінде, мұғалімнің таңдауы бойынша және тақырыпқа байланысты 

тақырыптар бойынша оқу мақсатында мектептен тыс жүргізілетін тәрбие 

жұмысының нысаны болып табылады. 

 Танымжорықтың ерекшелігі - табиғи қауымдастықтар құрамына кіретін 

тірі объектілерді белсенді түрде білу мүмкіндігі. Жабайы табиғат объектілері 
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туралы сабақтарда алған білімдері танымжорық барысында кеңейтіліп, 

тереңдетіледі. Жер бедерін бағдарлау, табиғаттағы күрделі қатынастарды 

анықтау, табиғаттың маусымдық өзгерістерін зерттеу дағдыларын 

қалыптастыруға жағдай жасалуда. Мектеп оқушылары мұғалімнің нұсқауы 

бойынша табиғаттан заттарды табуды, табиғат құбылыстарын талдауды, 

салыстыруды және салыстыруды үйренеді, натуралистік жұмыс дағдыларын, 

табиғатты қарапайым ғылыми зерттеу дағдыларын меңгереді. Экскурсияның 

танымдық құндылығымен қатар тәрбиелік әлеуеті де зор. Танымжорықта 

мектеп оқушылары табиғат жағдайындағы заттарды, сондай-ақ табиғи иістерді, 

дыбыстарды, түстерді қабылдай отырып, қоршаған табиғаттағы әсемдікті 

көруге, сезінуге үйренеді, олардың табиғатқа, туған жерге деген 

жауапкершілікті көзқарасы, сүйіспеншілігі қалыптасады. Оқуды өмірмен 

байланыстыруда танымжорыңтың маңызы зор. Табиғат объектілерін олардың 

табиғи жағдайында бақылау студенттерге әртүрлі пәндерден алынған білімге 

сүйене отырып, олар туралы білуге мүмкіндік береді. Бұл балаларда дүниенің 

тұтас бейнесін қалыптастыруға ықпал етеді.Көбінесе танымжорық кезінде 

мұғалім қажетті түсіндірмелер береді, оларды табиғат объектілерін көрсетумен 

сүйемелдейді. Мұндай танымжорықтар сабақта бұрын өтілген материалды 

көркемдеп көрсетуге көмектеседі. Басқа жағдайларда мұғалім қысқаша 

кіріспеден кейін оқушыларды өз бетінше бақылаулар жүргізуге, жаңа білім 

мазмұнын тікелей табиғатта түсіндіру кезінде қажет болатын сол немесе басқа 

табиғи материалдарды жинауға шақырады. Мұндай танымжорық кезінде тірі 

табиғат объектілерін зерттеу жұмыстары жеке тапсырмалар бойынша 

жүргізіледі. Тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар топпен жұмыс істеуге 

үйренеді, табиғат құбылыстарын жан-жақты зерттеудің алғашқы дағдыларын 

алады [1, 51-52 б.]. 

       Танымжорық кезінде сабақта, сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмыстарда қажет болатын материалдар жинақталады (табиғатты қорғау 

ережелерін ескере отырып). Сонымен бірге өсімдіктерді жинау, оқу-тәжірибе 

алаңында жұмыс істеу, жинау және шөптерді өңдеу дағдылары 

қалыптасады.Одан әрі жинақталған материал гербарий, коллекция, 

фотосуреттер, бейне жазбалар, жазбаша есеп түрінде ресімделеді. 

Оқушылардың үйдегі танымжорықтан кейін орындайтын тапсырмалары бар. 

Бұл эсселер, сызбалар, фотосуреттер, бейнероликтер және атқарылған 

жұмыстар туралы жазбаша есептер. Танымжорықта алған білім, бақылау 

нәтижелері және жинақталған материалдар келесі сабақтарда міндетті түрде 

жүзеге асырылады.Танымжорық курс немесе тақырып бойынша кіріспе, 

көбінесе күзде, ағымдағы (күз және қыста), қорытынды (өтілген материалды 

қорытындылау және қайталау), көктемде өткізіледі. Кіріспе танымжорық 

оқушыларды қойылған сұрақтарға және жинақталған материалға қызықтыруды 

көздейді, келесі сабақтарда бұл сұрақтар шешіліп, жинақталған материал 

зерттелуі керек. Оқушылардың қыс мезгілінде өтілген материалға негізделген 

тапсырмалар бойынша жұмысы көктемгі, қорытынды танымжорықтағы ең 

терең және тәуелсіз болады.Сонымен қатар танымжорық кезінде тірі табиғат 
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объектілерін зерттеу жұмыстары жеке тапсырмалар бойынша жүргізіледі. 

Тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар топпен жұмыс істеуге үйренеді, 

табиғат құбылыстарын жан-жақты зерттеудің алғашқы дағдыларын 

алады.Танымжорық кезінде сабақта, сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмыстарда қажет болатын материалдар жинақталады (табиғатты қорғау 

ережелерін ескере отырып). Сонымен бірге өсімдіктерді жинау, оқу-тәжірибе 

алаңында жұмыс істеу, жинау және шөптерді өңдеу дағдылары қалыптасады. 

Сонымен бірге өсімдіктерді жинау, оқу-тәжірибе алаңында жұмыс істеу, жинау 

және шөптерді өңдеу дағдылары қалыптасады. 

 
Танымжорық балаларды әртүрлі табиғат жағдайларындағы өсімдіктер мен 

жануарлардың ерекшеліктерімен таныстыруға мүмкіндік береді. Мектептегі 

тәрбие мен оқыту бағдарламасында белгіленген табиғат туралы білім мазмұны 

танымжорықта, басқа сабақтарда, сонымен қатар серуендеуде ашылады.Жалпы 

маусымдық өзгерістер туралы материалды жүйелеуге маңызды орын беріледі. 

Табиғаттың жарқын суреттерін бақылау - алтын күздегі және жапырақтың түсуі 

кезіндегі орманды, жаздың басында гүлденген шалғынды, өзендегі мұздың 

жылжуы - баланың эмоционалдық саласына әсер етеді, әртүрлі анализаторларға 

әсер етеді және нақты қабылдауды қамтамасыз етеді. құбылыстардың [2, 44-49 

б.]. 

Танымжорық мазмұны мектептегі биология сабағында тәрбие мен оқыту 

бағдарламасымен анықталады.Тақырыптары бойынша барлық 

танымжорықтарды келесі топтарға топтастыруға болады: 

а) жыл мезгіліндегі жансыз және жанды табиғаттағы құбылыстарды 

бақылау, органикалық дүниенің алуан түрлілігімен таныстыру (табиғатқа 

маусымдық экскурсиялар); 

б) жер бетінің формаларымен, топонимикасымен, олардың аумағының 

пайдалы қазбаларымен таныстыру; 

в) организмдердің қоршаған ортаға бейімделу қабілетін, табиғи 

бірлестіктердің әртүрлі түрлерін зерттеу, өз аймағының табиғи ресурстарымен 

және қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен танысу үшін экологиялық 

экскурсиялар; 

г) мұражайларға, хайуанаттар бағына, фабрикаларға және т.б. 
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        Оқушылардың биология пәнінен дағдыны қалыптастыру мектеп алдына 

бірінші кезектегі міндет ретінде көрінеді. Мектеп оқушыларын оқу-тәрбие 

жұмысының дағдысы мен дағдысы жүйесімен қаруландыру міндеті қойылмаса, 

білім табысты бола алмайды. Осы дағдылардың қалыптасуына балалардың оқу 

қабілеті, оқу ақпаратын өңдеу және игеру жылдамдығы, сайып келгенде, 

оқушылардың білім сапасы байланысты. Әрбір танымжорықта тәрбиелік және 

тәрбиелік міндеттер бірлікте шешіледі. Сондықтан оны жоспарлау кезінде 

балалардың игеретін білімдері мен дағдыларының көлемі белгіленеді, сонымен 

қатар қандай сезімдер, тұлғалық қасиеттер дамитындығы ойластырылады. 

Сонымен бірге танымжорықтар балаларды табиғатты құрметтеуге тәрбиелеу, 

оларды ересектердің қолжетімді танымжорық іс-әрекетіне тарту міндеттерін 

қойып, шешуі маңызды. Атауының өзі көрсетіп тұрғандай, бұл кезеңдегі тәрбие 

жұмысы балаларды ұйымдастыруға, олардың тәжірибесін ашуға, алдағы 

бақылаудың мақсатын қоюға, эмоционалды көңіл-күй туғызуға, 

қызығушылықты оятуға бағытталған.Дайындық жұмысы экскурсияға бірнеше 

күн қалғанда басталып, оның басталуына дейін мұғалім оқушыларға тәртіп 

ережелерін еске салғанда аяқталады. Негізгі қолданылатын әдіс – заттар мен 

табиғат құбылыстарын бақылау, түсіндірулермен сүйемелденетін және 

мұғалімнің сұрақтарымен бағытталған, оны шартты түрде үш түрге бөлуге 

болады: 

- назар аудару, фактілерді баяндауды талап ету (объектінің атауы, оның 

бөліктері, қасиеттері, қасиеттері, әрекеттері); 

- белсендіру, салыстыруды, салыстыруды, ажыратуды, жалпылауды талап 

ету; 

- шығармашылық қиялды ынталандыру, өз бетінше қорытынды жасауға, 

ой қорытуға баулу [3]. 

Экскурсияларда құбылыстармен, табиғат объектілерімен алғашқы 

танысуды қамтамасыз ететін бірінші типтегі сұрақтар басым болады, өйткені 

олар балаларға өз ойын нақтылауға, білімдерін сөзбен жеткізуге көмектеседі. 

  Қорытынды танымжорықтарда оқушылар оқулықта және сабақта не 

үйренгенін табиғаттан тауып, мұғалімнің туындаған немесе қойған сұрақтарын 

нақты мысалдар арқылы шешетіндей етіп құрылады. Сұрақтарды құрастыру 

және шешудің дербестігі ойды оятып, зерттеушілік қызығушылық пен 

бақылауды дамытады. 
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТҮС МАҒЫНАСЫНЫҢ 

КОМПОНЕНТІ БАР ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ 

СЕМАНТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Жұбанышбаева М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Өз тарихында ғаламның бейнесін және сол халықтың ұлттық мәдениетін, 

дәстүрлері мен сенімдерін бейнелейтін кез-келген халықтың фразеологиясы 

оның баға жетпес байлығы болып табылады. Тілдерде сақталған 

фразеологизмдер-бұл тілдің өткенін ғана емес, сонымен бірге халықтың тарихы 

мен мәдениетін де куәландыратын қазына. Сондықтан бүгінгі таңда тіл білімі 

тіл құбылыстарын, олардың жүйелік байланысын күн сайын зерттейді, өйткені 

фразеологиялық бірліктерді зерттеу қызықты, бір сөзбен айтқанда ол қысқа 

және айқын, әдемі салынған, олардың мәні мен мазмұны терең тілдік 

бірліктерге ие. Фразеологизмдер құрылымдық және маңызды тұрақтылықтың, 

әдемі бейненің және тиісті эпитеттердің көмегімен адамның идеясын дәл 

жеткізуге көмектеседі, сонымен қатар адамдардың тарихын байытады және 

тілдік бірліктерді басқа тілдік бірліктерден оқшаулайды. Егер фразеология 

саласының зерттеушісі В. М. Маслованың сөзімен айтсақ, "мәдени бірліктердің 

пайда болуы тек тілдік бірліктер негізінде ғана емес, керісінше, мәдени 

бірліктер арқылы тілдік бірліктердің табиғатын ашуға болады" [1, 149 б.].  

Тіл білімінің дербес саласы қызықты, болашағы зор бола отырып, 

зерттеудің нысанын, әдісін, мақсаттары мен міндеттерін анықтау мен орнатуда 

І. Кеңесбаев, А. В. Кунин, В. В. Виноградов, Л. И. Ройзензон, Р. А. Авакова, В. 

М. Телия сияқты фразеолог-ғалымдардың еңбектері мен шығармашылық 

ізденістері маңызды орын алады. Фразеологизмдер — барлық тілдерге тән 

жалпы құбылыс, олардың пайда болуы, құрылымы, қолданылуы, 

экспрессивтілігі халықтың мінезімен, адамгершілік құндылықтарымен, әдет-

ғұрыптарымен және салт-дәстүрлерімен тығыз байланысты-тіл иесі, олардың 

келбеті. Тұрақты тіркестердің жеткілікті саны түр-түс атауларымен 

байланысты. Түр-түсті атаулар-сөзді салыстырмалы, салғастырмалы зерттеуді 

қажет ететін маңызды тақырыптық топтардың бірі. Басты проблема 
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салыстырғанда фразеологияның екітүрлі тіл ерекшеліктерін айқындау болып 

табылады және айырмашылықтарды фразеологиялық жүйелерде топтастырады. 

Фразеологизм оның негізі ретінде қолданылатын тілдік бейнелер жиынтығын, 

тікелей және бейнелі мағыналардағы комбинацияларды салыстыруды қажет 

етеді. Фразеологизмдер құрылымдық және маңызды тұрақтылықтың, әдемі 

бейненің және эпитеттердің көмегімен адамның идеясын дәл жеткізуге 

көмектеседі, сонымен қатар адамдардың тарихын байытады және тілдік 

бірліктерді басқа тілдік бірліктерден оқшаулайды. Осы жұмыстың мақсаттары 

мен міндеттеріне сәйкес сипаттамалық, салыстырмалы, интерпретациялық 

әдістер, жүйелеу әдістері, құрылған тілдік бірліктерді этнолингвистикалық, 

компоненттік талдау және басқа да зерттеу әдістері синхронды түрде 

қолданылды.  

Фразеологизмдер — барлық тілдерге тән жалпы құбылыс, олардың пайда 

болуы, құрылымы, қолданылуы, экспрессивтілігі халықтың мінезімен, 

адамгершілік құндылықтарымен, әдет-ғұрыптарымен және салт-дәстүрлерімен 

тығыз байланысты-тіл иесі, олардың келбеті. Фразеология - бұл тілдің 

лексикалық жүйесінің бөлімі, өйткені фразеологиялық тіркестер көбінесе жеке 

сөздерге жақын синтаксистік тұрғыдан алғанда, сөздердің тұрақты 

тіркесімдерін жеке сөздермен білдіру әбден мүмкін.Фразеологиялық тіркестер, 

сөздер сияқты, стилистикалық түрде боялған. Сонымен, екі тілдегі барлық 

фразеологиялық тіркестер түрлі-түсті атаулармен байланысты, тарихи 

оқиғаларға, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерге негізделген, қоршаған ортамен, 

орналасуымен ерекшеленеді.. Сонымен бірге, жазушы, қажет болған жағдайда, 

фразеологиялық тіркестерді тілдің фразеологиялық қорымен қолдана отырып, 

әдеби тілдің дамуына белгілі бір үлес қосады. Бұл бағытта поэзия, проза сияқты 

халық тілінің басқа салаларымен тығыз байланысты фразеологизмдер 

сөйлеудің байлығын, шығарманың тілдік ерекшеліктерін толық түсінуге 

мүмкіндік береді. Ұлттық шындық ұғымдарын қалыптастыруға, әр тілдің 

байлығын көркем бейнелеуге көмектеседі. Осыған байланысты дұрыс 

қолданылған тұрақты тіркестер ұлттық психологияны, халықтың ұлттық 

ерекшелігін айқынырақ көрсетеді. Фразеологизмдер-тарихи категория. Олар 

ұзақ тілдік қолданудан кейін ғана тұрақтылыққа ие болды.  

Тұрақты тіркестердің көп бөлігі түрлі-түсті атаулармен тығыз байланысты. 

Түр-түсті атаулар-сөзді салыстырмалы зерттеуді қажет ететін маңызды 

тақырыптық топтардың бірі. Басты проблема салыстырғанда 

фразеологиясының екі әртүрлі тіл ерекшеліктерін айқындау болып табылады 

.Түрлі-түсті атаулар барлық тілдердің лексикасының ежелгі тобын құрайды, 

көптеген фразеологиялық тіркестердің құрамына кіреді. Сондықтан адамзат 

тарихымен, оның дәстүрлерімен, халықтың өмірімен тығыз байланыста 

бірнеше ғасырлар бойы дамып келе жатқан тұрақты сөз тіркестерінің бір бөлімі 

нақты түс атауларына арналған. Осыдан кейін адамзат тілінде видо-түстермен 

байланысты тілдік бірлестік пайда болады. Бұл жай ғана тілдік бірлестік емес, 

шебер құрылған, әндер мен күйлерде біріктірілген, бүгінгі күнге дейін ұрпақтан 

— ұрпаққа мұра түрінде жеткен, бейнелі және әсерлі сөз тіркестері-
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фразеологизмдер. Жақсы қолданылған фразеологизмдер сөздің мағынасы мен 

мазмұнына әсер етеді. Адам қандай да бір табиғи құбылысты немесе басқа 

нәрсені сипаттағанда, көбінесе өз ойларын бейнелі түрде, салыстыра отырып, 

аллегориялық түрде ассоциативті түрде салыстырады. Егер олардың 

көпшілігінің негіздері мен шығу тегі уақыт өте келе жойылса немесе ұмытып 

кетсе, онда олардың кейбіреулері онымен бірге туынды мағынаға ие болды, ал 

кейбіреулері компрамитивті элементтерге айналып, жалпы сипаттамаларына 

байланысты сипаттау құралы адамның сыртқы келбетін сипаттау үшін 

қолданылады. Адамдардың ғасырлар бойғы тәжірибесінде әртүрлі 

құбылыстарды салыстырмалы зерттеу, өз ойларын бейнелі, көркем жеткізу 

үшін салыстырмалы сөйлеу, кез-келген тілде тыңдаушыға тірек аппараты түрлі-

түсті атаулар болып табылатын көптеген тұрақты комбинациялар кездеседі. Бұл 

туралы фразеолог ғалым А. В. Кунин жазды:"...құрамында соматикалық 

фразеология сияқты түрлі-түсті атаулары бар фразеология бөлімінде ерекше 

орын алады" [2, 226 б.]. Құрамында түрлі-түсті атаулары бар фразеологизмдер 

барлық тілдерде бар. Сондықтан фразеологиялық бірліктерді қолдану дәрежесі, 

олардың әр тілдегі құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты. Фразеологиялық 

бірліктердің құрамдас бөліктерінің тұрақтылығы, олардың нақты 

грамматикалық құрылымы, фразеологиялық бірліктердің құрамында негізгі 

және көмекші элементтермен сипатталады. Фразеологиялық бірліктердің 

лексика құрамы мен құрылымын толық және дәл талдау болмаған кезде 

олардың шын мәнін түсіну қиын болады, өйткені фразеологиялық бірліктер 

олардың мағынасына әсер ететін ресми құрылыммен тығыз байланысты. 

Фразеологиялық бірліктерді салыстырмалы зерттеуде фразеологиялық 

бірліктерді құрылымдық-семантикалық жағынан талдауға және қарастыруға 

үлкен мән беріледі. Олар тілдердің ерекше және жалпы қасиеттерін нақтылауға 

ықпал ететіндіктен, зерттеу нәтижелері бойынша салыстыру жүргізілді [3, 10 

б.]. Әрине, әр тілдің өзіндік фразеологиялық бірліктері бар, сонымен қатар олар 

тек өзіне тән құрылымдық жүйеге, ұлттық ерекшеліктерге, қолдану жиілігі мен 

даму тарихына ие, сонымен қатар олар әр дәуірдің нақты өмірлік шындығына, 

халықтың ежелгі ұғымдарына, оның санасына сәйкес келеді.  

Әлеуметтік заңдарға, тілдің ішкі заңдарына байланысты белгілі бір 

фразаның негізгі, номинативті мағынасы мен туындысы, коннотативті 

мағынасы өзгереді. Құрамында түрлі-түсті атаулары бар ағылшын және қазақ 

тілдерінің фразеологиялық бірліктерінің құрылымдық жүйесін зерттеудің 

келесі жолдарын ұсынамыз: фразеологиялық бірліктердің құрылымдық 

түрлерін сипаттау /анықтау, олардың құрылымдық-семантикалық 

классификациясын құру және фразеологиялық бірліктердің құрылымына тән 

грамматикалық формаларды анықтау. Фразеологизмдер олардың дамуы 

барысында сөздердің тұрақты тіркесімдері түрінде де, сөйлемдер түрінде де 

қалыптасады. Түстің бір ғана атауы — "Қара". Мысалы:" қара жермен тен 

болды "(стал равен черной земле) құрметтелмейтін, байқалмайтын болды 

"мағынасында қолданылады;" қара жер тосек болды "(черная земля стала 

постелью) мағынасында"қиындықтар келді". "Қара дауына басты" — "қайтадан 
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ескісін алды"," қара етті "(разрыв черного мяса)— "денесі ауырады, денесі ауыр 

болды"," қара жау "(черный враг) - "ең нашар жау" мағынасында. Ағылшын 

тілінде "black" түс сөзі де кеңінен қолданылады және шындықтың, сенімнің 

мағынасын білдіреді. Мысалы: "Prove that black is white." -ақ — қара; "қара 

және ақ түсте"-ақ-қара. Келесі түрлердің бірі-"yellow" (сары) немесе ағылшын 

тіліндегі "yellow", екі тілдің фразеологиялық тіркесімдерінде "сары" ауруды, 

сарғаюды немесе жаман әдеттерді білдіреді. Тақырыпты зерттеу қазақ тілімен 

салыстырғанда ағылшын тілінде ренішпен, жанжалмен, уақытпен, адамның 

сыртқы келбетімен, аумақпен, табиғи құбылыстармен, адам мінезімен, оның 

жасымен және т.б. байланысты фразеологизмдер аз екенін көрсетті. Ағылшын 

тілінде ақша мен мүлікке, тамақтану, қоғамға байланысты фразеологизмдер 

басым [4, 682 б.]. Бұл деректер екі ел халықтарының менталитетінің, осы екі 

тілдің қолданылу аумағы мен даму деңгейінің көрсеткіштері болып табылады. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ПОЛИСЕМИЯНЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КӨРІНІСІ 
  

Кабиева Н. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Фразеологиялық бірліктер (фразеологиялық бірліктер), лексикалық 

бірліктер сияқты, идея жүйесінің элементтері бола отырып, семантикалық 

потенциалдар жүйесі болып табылады. Фразеологиялық бірліктердің 

полисемиясын (синонимия, антонимия, омонимия сияқты) фразеологтар В.В. 

Виноградов, в. п. Жуков, Б. А. Ларин, з. д. Попова, Н. М. Шанский және т. б. 

мойындайды.  

Фразеологиялық полисемия - бұл бірнеше рет қайта ойластырудан 

туындаған мағыналардың бір фазада жинақталуының нәтижесі. Қазақ және 

ағылшын фразеологиялық бірліктерінің құрылымында біз моносемикалық және 

полисемикалық фразеологиялық бірліктерді бөлеміз. Полесемиялық болып бір 
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тілдік белгінің барлық мағыналары бір семантикалық мағынамен біріктірілген 

кезде бір мағынадан гөрі мағынасы бар тілдік белгі.  Корпуста фразеологиялық 

бірлік  омонимизация тенденциясы бар, бірақ бірыңғай семантикалық 

мағынаның болуы бірқатар фразеологиялық бірліктерді полисемикалық деп 

анықтауға мүмкіндік берді.  

Салыстырмалы Лингвистикада полисемияның екі түрін бөлуге болады: 

монолингвальды және билингвальды. 

Монолингвальды полисемия өзге тілде фразеологиялық эквиваленті жоқ 

бірліктерде көрініс табады, немесе зерттеліп жатқан бір тілде ғана 

фразеологизмді билингвальды бірліктер саналады.  

Монолигвальды полисемияның мысалы ретінде монолингвальды, яғни бір 

тілде бір ғана мағынасы бар фразеологиялық бірліктерді қарастырамыз. 

«Ештен кеш жақсы» фразеологизмі қазақ тілінде бір ғана мағынаны 

береді. Яғни кез келген істі кеш жасасаң да, оны тындырған жөн. Осы мысалға 

аналог ағалшын тілінде де мысал бар: «Better late than never». Мағынасы екі 

тілде де бірдей болып келеді. Немесе «Өз үйім өлең төсегім» мысалына 

ағылшын тілінде «East or West, home is best» аналогты табуға болады. Екі тілде 

сөйлем құрылымдары әр түрлі болса да, мәні қай елге барсаң да, өз туған жерің 

ыстық екенің көрсетеді. 

«Мамасының баласы» фразеологзмі де монолингвальды болып саналады, 

себебі ағылшын корпусында фразеологиялық бірлік жоқ. Қазақ тілінде бұл 

фразеологизмнің екі мағынасы бар: 

1-Айтқанды екі етпейтін, әрдайым анасын тындап жүретін бала; 

2-Тым нәзік және еркелігі басым балалар. 

Ағылшын фразеологизмі «on the tiles» 

1. Уақытты көңілді өткізетін адам.  

...it was pleasant to run over to Vienna now and then; to play piquet at a club in 

Gries, of which he was the shining light in a word, to go on the tiles a little (J. 

Galsworthy. Villa RubeinI). – ...кейде Венаға бару керек еді; Грис клубында пикет 

ойнау - және ол демалуға қабілетті және шебер адам болды.  

2. Бұзақы, тентек.  

Been out on the tiles, my boy? Tee-hee! You can’t deceive me! I thought you was 

too good to be true. (A.J. Cronin. The Citadel). Иә, сіз жанжалшы мой милый! Та-

та-та! Мені өткізбе! Мен сіз ойлағандай емес деп ойладым).  

Көріп отырғанымыздай, жоғарыда келтірілген мысалдарда бір фазадағы 

әртүрлі мәндер бір полярлықты (теріс немесе жалған) және екеуін де тудыруы 

мүмкін. Эмотивті принципі бойынша мұндай фразеологизмдер моно - және 

биэмотивті болып жіктеледі . Эмоционалдылық принципі " эмоциялар 

ойлаумен байланысты және ұғымдар арқылы көрініс табады, бұл олардың 

тілдің қабаттары мен басқа бірліктерінің семантикасында шоғырлануын 

анықтайды. Эмоцияны білдіру үшін тілдік бірліктерде эмотивті мағынасы 

(эмотивті денотат), эмотивті коннотация және эмотивті потен - циал арқылы 

көрінетін эмотивті семантикамен көрсетілген эмотивті функция бар. Тілдік 

бірліктердің эмоционалды функциясы және олардың эмоционалды 
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семантикасы эмоционалдылық категориясы аясында қарастырылады.  

Тілдік бірліктер эмотивінің көрсеткіштері мен демонстранттары сыртқы 

белгілер, эмотивацияның декодификаторлары болып табылады, оларға 

эмоционалды бағалаудың нақты жұрнақтары, нақты құрылымдар және 

эмосемдер жатады. Эмосемнің тілдік бірлігіне енгізілген, ол терілген 

эмоциялардың лингвистикалық көрсетілімін қамтамасыз етеді, яғни 

сөйлеушінің басынан өткен белгілі бір эмоцияны атайды немесе полярлықты 

білдіру құралы болып табылады.  

Эмоционалдылық принципіне сүйене отырып, бір полярлықтың мәні бар 

белгілер ретінде полисемикалық моноэмотивті белгілерді анықтаймыз.  

Оң және теріс полярлықтары бар полисемикалық биемотивті 

фразеологиялық бірліктер.  

Билингвальды полисемия толық және ішінара эквиваленттерде жүзеге 

асырылуы мүмкін.  

Толық полисемикалық эквиваленттер - эквивалентті жалпы семаларды да, 

полярлығының эмосемаларын да қамтитын көп мәнді фразеологиялық 

бірліктер.  

Жартылай полисемикалық эквиваленттер - бұл семантикалық немесе 

эмотивті эквиваленттер болып табылатын көп мәнді фразеологизмдер.  

Толық фразеологиялық поли-семиттік эквиваленттің мысалы-тінтуір 

сияқты екі тілді  ((as) quiet as a mouse).  

Қорытындылай келе, салыстырмалы Лингвистикада фразеологиялық 

полисеманттардың екі түрін - моно – және биемотивті бірліктермен ұсынылған 

толық және ішінара фразеологиялық баламаларды бөліп алу маңызды деп айту 

керек. Бұл жағдайда толық эквиваленттер екі тілде де моноэмотивті немесе би - 

эмотивті болуы керек, яғни екі тілде тек бір полярлықтың бірнеше мәндеріне ие 

болуы керек. Ішінара эквиваленттер бір тілдің фразеологизмі бір полярлықтың 

бірнеше мәндерін, екіншісінде әртүрлі полярлықтардың бірнеше мәндерін бере 

алатындығымен сипатталады. 

 

ФЕНОМЕН ИГРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ХЛЕБНИКОВА 

 

Кадралина А. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

        По мнению О. Мандельштама в Хлебникове есть все! И действительно как 

мы предполагаем, творчество В. Хлебникова всесторонне воспроизводит всю 

палитру не только лирики, но и прозы, драмы и других научных исследований 

автора. [1, с. 326–336] 

       Зачастую в творчестве Хлебникова встречаются так называемые 

«смешанные жанровые образования».     

       В Академическом шеститомном сборнике сочинений Хлебникова, одним из 

редакторов и собирателей которых является Р. В. Дуганов, предпринята 

попытка решения проблемы и проведена условная жанровая граница, которая 
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позволяет современным ученым пользоваться и иметь конкретный 

авторитетный ориентир.  Следовательно, разделяя позицию за Р. В. Дуганова, 

мы остановимся на следующих текстах: «Маркиза Дезес», «Таинство Дальних», 

«Мирсконца», «Девий Бог», «Ошибка смерти», «Снежимочка», «Боги», 

«Аспарух», «Госпожа Ленин», «Пружина чахотки». «Чертик». 

      Подчеркивая отличительные черты игры (противопоставленность 

обыденности; свободу действия; ограниченность некоторыми рамками 

пространства и времени; замкнутость, необходимость порядка и правил; 

напряженность; обособленность порой отраженную в таинственности), 

Хёйзенга следующим образом определяет игру : «Игра – это добровольное 

поведение или занятие, происходящее внутри каких-то очерченных границ 

места и времени согласно добровольно взятым на себя, тем не менее  

разумеется обязательным правилам, с задачей , которая заключаются в нем 

самом; следовавший чувствами напряжения и радости, а также ощущением 

“инобытия” в сопоставлении с “обыденной жизнью”. На взгляд философа, 

подобное понятие позволяет охватить все области жизни, называемое игрой 

или связанное с ней: игру детей и взрослых, игру животных, поединок с 

использованием силы или ума на сообразительность и ловкость, игру в театре 

как представления. 

      У Велемира Хлебникова весьма обширная творческая деятельность: наравне 

с его художественной прозой и поэтическими произведениями установлен 

совокупность научных текстов, статей-рассуждений, где он представляет, за 

исключением прочего, как основатель своей лингвистической теории.  

      У Хлебникова интерес к лингвистическому аспекту наследия проявляется 

через игру и трансформацию языка естественного складывается 

художественный язык определенного типа.  

      В своей работе «Структура художественного текста» Ю. М. Лотман обратил 

особое внимание на то, что художественный язык вторичен по отношению 

языку естественному. Лотман там же отмечает такую информацию: «Язык 

художественного текста в своей сущности является определенной 

художественной моделью мира и в этом смысле своей структурой принадлежит 

«содержанию». Ранее мы уже указывали, что модель мира, которая создается 

через язык, гораздо всеобща, чем глубоко индивидуальная во время 

образования модель сообщения. Художественное сообщение составляет 

художественную модель определенного явления. Тем самым, художественный 

язык воспроизводит универсум в его гораздо относящих категориях, которая 

представляется больше всего общим содержанием мира для определенных 

объектов и явлений формой существования. [2, c. 28] 

       Для более четкой интерпретации художественных текстов Хлебникова, в 

анализе его творчества необходимо рассматривать лишь с точки зрения его 

языковой теории, одновременно которая является автономной. Рассмотрим 

следующий пример. Работа Р. О. Якобсона «Новейшая русская поэзия. 

Набросок первый: Подступы к Хлебникову» была издана еще при жизни автора 

в 1921 году в Праге.  Р. О. Якобсон первый языковед и лингвист, который 
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исследовал поэзию Хлебникова.  Якобсон рассмотрев и проанализировав 

механизмы фонетической и семантической трансформации слова у Хлебникова, 

приходит к такому заключению, что «слово в поэзии Хлебникова утрачивает 

предметность, далее внутреннюю, наконец, даже внешнюю форму. 

Поэтический язык стремится, как к пределу, к фонетическому, точней, - 

поскольку налицо соответствующая установка, - эвфоническому слову, к 

заумной речи». Согласно Якобсону, связь звука и смысла в заумной речи 

Хлебникова разрушается, категория смысла нивелируется, таким образом 

(«слово теряет внутреннюю форму»), сохраняя лишь чистое звучание. 

       В своей статье «О Хлебникове» (1928) Ю. Н. Тынянов утверждает 

совершенно обратное: «Его языковую теорию, благо она была названа 

“заумью”, поспешили упростить и успокоились на том, что Хлебников создал 

„бессмысленную звукоречь”. Это неверно. Вся суть его теории в том, что он 

перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для 

него нет неокрашенного смыслом звучания». [3, c. 219] 

       Создание концепции «самовитого слова» исходит из словотворческой 

деятельности Хлебникова. Одним из главных положений которой является 

разделение слова на «чистое» и «бытовое». В подобном разделении отражается 

внимание Хлебникова в целом к внутренней форме слова и этимологии слова: 

«Слово делится на чистое и бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной 

звездный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно 

бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем 

исчезают все светила звездной ночи. Но для небоведа солнце - такая же 

пылинка, как и все остальные звезды. И это простой быт, это случай, что мы 

находимся именно около данного солнца. И солнце ничем не отличается от 

других звезд. Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается 

от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового 

вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков 

данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные 

сумерки». [4, с. 168] 

       Слова ладья и ладонь в современном русском языке утратили свою 

внутреннюю форму. При преобразовании их исконных форм наблюдается, что 

эти слова не содержат общий этимон. Слово ладья возникает к праславянской 

форме *oldī, в старославянском языке дифтонгическое сочетание *ol(d) под 

циркумфлексной интонацией дало рефлекс ла, и в современном русском языке 

мы имеем заимствованную из старославянского лексему ладья, тогда как 

древнерусская форма – лодья. 

      «Взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка» и есть 

словотворчество. В рамках «науки словотворчества» Хлебников 

пересматривает морфологическую структуру слова: для образования новых 

слов достаточно «простой перемены согласного звука в уже существующем 

слове» (корне). Так, становится возможным образование творяне (творцы 

жизни) по аналогии сдворяне; Мнепр и Мнестр (быстро струящийся дух 

личного сознания), Гнестр 50 (быстрая гибель), Снепр и Снестр (от сна, 



547 
 

сниться) по аналогии с Днепр (поток с порогами) и Днестр (быстрый поток); 

петер (от глагола петь) – ветер; поец – боец. «Заменив в старом слове один звук 

другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как 

путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового 

молчания». 

       Стремясь к космическому единству всего на свете, Хлебников стремился 

определить скрытые связи в языке. У него определенно был талант к языку и, 

как отметил Мандельштам, «наметил пути развития языка, переходные, 

промежуточные, и этот исторически не бывший путь российской речевой 

судьбы, осуществленный только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая 

есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой 

корой правильно и праведно развивающегося языка». 

       В целом, осмысление языка как игры сформировало у Хлебникова 

восприятие языка как системы. Выводы В. Хлебникова о структуре языка не 

предшествуют и не зависят от общепринятых научных правил понимания языка 

как игры. Так как слово как знаковая единица языка. Исследовательские 

методы Хлебникова все же находятся в рамках любительской лингвистики, тем 

не менее он находит креативные возможности русского языка.  
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ӘЙЕЛ БЕЙНЕСІН ОҚЫТУДАҒЫ IT  

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Қадыржан Г. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ақпараттық технологиялардың дамуы біздің өміріміздің әртүрлі 

салаларына әсер етті: білім беру жүйесі, экономика, саясат, медицина, медиа. 

Тізімді жалғастыра беруге болады. Бірақ соның ішіндегі цифрлық-
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технологиялар эволюциясының арқасында білім беру саласы, білім беру 

процесі де сапалы дами бастады. Әрине, оқу процесі ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдануда тиімдірек. Ал цифрлық 

технологиялар қашықтықтан оқуға мүмкіндік беріп қана қоймай, оқушылардың 

ынтасын арттырады, әртүрлі жұмыс түрлерін (соның ішінде интерактивті және 

жобалық) ұйымдастыруға көмектеседі. Сонымен, IT-дің білім беру процесіне 

әсерін асыра бағалау мүмкін емес. Оларды қолданудың артықшылықтарын 

білім беру жүйесінің барлық қатысушылары бағалады (оқушылар да, 

мұғалімдер де). Сабақпен қатар мектепте педагогикалық практикадан өтіп 

жүрген практикант ретінде күнделікті жұмыста ақпараттық технологияларды 

қолдану біздің жұмысымызды жеңілдететінін атап өткім келеді. Өйткені, қазір 

мұғалім сынып журналын қолмен толтырмайды, балалардың қызығушылығын 

қалай көтеремін, ынтасын қалай арттырамын деп көп ойланбайды. Соның 

ішінде қазақ әдебиеті пәнінен көркем шығармаларды оқытуда түрлі образдарды 

ашып түсіндіру үшін тигізер мүмкіндігі мол. Мысалға Тахауи Ахтановтың 

«Шырағың сөнбесін» романындағы әйел бейнелерін, әсіресе Нәзираның 

соғысқа дейінгі өмірімен кейінгі жай-күйін ашып түсіндіруге болады. 

Оқушыларға берілген мөлшер тек үзінді болған себептен мазмұнын толық 

түсінуі үшін IT технологиялардың алар орны бөлек. Мектеп бағдарламасында 

бекітілген көркем шығармаларға қысқа және түсінікті электронды комикстер 

даярлап, оқыту арқасында мазмұн-идеясын түсінеді әрі ең бастысы шығармаға 

қызығушылық артады.   Және сонымен қатар қазіргі заманның ағынымен 

сабаққа өз бояуын беретін түрлі қосымшалар пайда болып жатыр. Онлайн 

тестілеу - оқушылардың білімін тез тексерудің тамаша тәсілі. Компьютер 

барлық механикалық жұмыстарды жасайды. Мұғалімнен тек шығармашылық 

жұмысты талап етуге болады. Тапсырмаларды автоматты түрде тексеретін 

көптеген білім беру платформалары бар (LearningApps Quizziz,, Kahoot Quizlet 

және т.б.). Бірақ бәрі тек тексерумен шектелмейді. Мысалы, интерактивті 

тақтаны алайық - бұл білім беру саласындағы маңызды өнертабыс. Енді 

мұғалім тапсырманы алдын-ала презентация түрінде, бейне сабақтар арқылы 

дайындай алады. IT-ді кеңінен енгізуге деген менің жеке көзқарасым - оң. 

Көптеген процестерді автоматтандыру мұғалімге оқу процесінің 

шығармашылық компонентіне көбірек уақыт жұмсауға мүмкіндік береді. Ендігі 

мұғалімнің міндеті оқушыларды пәнге қызықтыру және дамудың дұрыс жолын 

белгілеу.  

Білім беру мекемелерінің ұстаздарының электрондық білім беру 

ресурстарын құра білуі дегеніміз мұғалімнің шығармашылық потенциалын 

қолданбалы және инструментальдық құралдардың негізінде өзінің оқу пәнінің 

төл оқу әдістемесін құрып, оны жүзеге асыруға бағытталған электрондық білім 

беру ресурстарын құру және пайдаланудың теориясы мен практикасын 

меңгеруі [1].  

Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар мектепке дейінгі, жалпы білім 

беретін, орта және жоғары оқу орындарында қолданылады. Жыл сайын жоғары 

оқу орындарында электронды оқыту түрі көбірек таралуда. Электрондық оқыту 
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деп Web-технологиялар мен интернет-технологияларды пайдалана отырып 

оқыту түсініледі. Қандай да бір әдебиетті оқу үшін ол электрондық 

кітапхананы, online режимінде берілген барлық кітаптарды оқу процесінде 

пайдалана алады. Оларды үйден шықпай оқи алады және оларға дербес 

компьютердің немесе ұялы телефонның көмегімен оңай қол жеткізе алады.  

Электрондық оқыту жүйесінің 2011-2020 жылдарға арналған 

тұжырымдамасы орта білім беру ұйымдарында ақпараттандыру үдерісінің 

ағымдағы жай-күйді талдауға баға береді, сонымен бірге электрондық 

оқытудың бірыңғай жүйесін енгізу бойынша процестерді жеделдету үшін 

қажетті шараларды анықтайды. Осылайша оқу–тәрбие үдерісінде жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр. 

Мектеп өміріне компьютердің келгеніне біраз жыл өтті, осы жылдарда оқу 

процесінде есептеуіш техникаларды қолданудың тұжырымдамалары бірінің 

орнын бірі алмастыруда. Компьютерлік бағдарламалар ғана емес, компьютерлік 

техниканың жаңа түрлері қолданысқа енуде. Ал, бүгінде бізге сандық білім 

беру ресурстарын жасау және пайдалану қажеттігі туындады. Қазіргі білім беру 

жағдайында электронды құрал-жабдықтарға негізделген ақпараттық 

технологияларды, сандық білім қорының біртұтас жиынтығын, интерактивті 

тақта мүмкіндіктерін пайдаланбай, соларға сүйенбей толыққанды сабақ беру 

мүмкін емес [2].  

Білім беру жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану оқуға 

айтарлықтай әсер етті. Алайда оның оң әсерімен қатар теріс жақтары да бар. 

Екеуінде жеке дара салыстырып көрелік. Білім беру саласындағы ақпараттық 

технологияларды қолданудың негізгі артықшылықтарына тоқталсақ: 

1. Сана мен белсенділік принципін толық іске асыруға оқушы өзінің 

білім беру бағдарламасын жобалаған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Бұл 

тек заманауи ақпараттық оқыту технологияларының арқасында мүмкін болады. 

2. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып, бүкіл қала бойынша 

кітапханаларды аралап қажетті кітапты іздеудің қажеті жоқ. Студент 

электронды кітапханадан кітап тауып, оны өз мақсаттары үшін қолдана алады. 

3. Ақпараттық технологияны қолдану оқушыға үлкен ақпарат 

ағынына қол жеткізуге көмектеседі. 

Ал енді білім беру саласында ақпараттық технологияларды қолданудың 

кемшіліктеріне тоқталсақ: 

1. Білім беру саласындағы ақпараттық технологияларды қолданудың 

алғашқы кемшілігі - адамдар ақпараттық технологияларды қалай дұрыс 

пайдалану керектігін білмейтіндігін атап өту керек. Ақпараттық 

технологияларды білмейтін адамдарға оларды дұрыс қолдануды үйрену өте 

қиын.  

2. Мұғалім оқушының әл-ауқатына, көңіл-күйіне, сондай-ақ нақты 

жағдайларға байланысты жеке көзқарасты жүзеге асырады. Мұғалім барлық 

факторларды ескере отырып баға қояды: қабілет, еңбекқорлық, ынтасы мен  оқу 

динамикасы. Тест жүйесі арқылы мұның бәрін көре алмайды. 



550 
 

3. Ақыл-ойдың өсуі адамдар арасындағы рухани қарым-қатынас 

процесінде жүретінін ұмытпауымыз керек. Сабаққа дайындығы аз оқушылар 

сабақта өздерінің сыныптастарының жауаптарын ести алады. Бұл олардың өз 

қателіктерін түсінуін жақсартады. Егер бала басқалардың жауаптарын естіп, 

дұрыс-бұрыстығын тексеріп отырса олқылықтың орнын толтыра алады. 

Компьютер бұл мүмкіндікті алып тастайды.  

4. Компьютермен байланыс ақпаратты қабылдаудың визуалды 

арнасына жүктеме береді, бірақ адамның есту және кинестетикалық арналары 

бар. Біз қалғандарын дамытпай, біреуіне ғана басымдылық, артықшылық 

береміз. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, көркем шығармадағы әйел 

бейнесін оқыту барысында ақпараттық технологияларды қарқынды қолдану 

сөзсіз жақсы процесс екенін тағы бір рет атап өткен жөн. Сондықтан оны 

болашақта туындауы мүмкін жағымсыз салдарлар тұрғысынан мұқият зерделеу 

керек. 

Білім - адамзаттың одан әрі дамуы үшін мәдениетті қоғамның болашақ 

мүшесін қалыптастыратын сала болып табылады. Сондықтан білім беруді 

ақпараттандыру процестеріне әсер ететін жалпыадамзаттық мәдениеттің де, әр 

адамның мәдени бейнесінің де даму тенденцияларын түсіну өте маңызды.  

Білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану тәжірибесі енді ғана 

жинақтала бастады. Уақыт өте келе IT-дің ескіруі тағы бір проблема болып 

қалады. Өйткені ақпараттық өнімдер, материалдық тауарлар ескі «жаңа» деп 

табылған тәсілдер секілді заман ағымына қарай жаңа түрлермен немесе 

нұсқалармен алмасады. Әрі бұл өте жоғары жылдам дамиды.  

Ақпараттық технологиялар - бұл жай ғана құрал емес, ол ақпарат алуға 

және қарым-қатынас тәсілдерін қалыптастыруға, қоғамның оның ішінде 

оқушылардың шығармашылық қабілеттеріне әсер етуге мүмкіндік береді. Білім 

беруде кәсіби және жалпы мәдени компоненттерді бөліп көрсете отырып, білім 

беруді ақпараттандыру процесі неғұрлым қарқынды жүрсе, болашақ 

мамандардың кәсібилігі соғұрлым күшті құрылатынын атап өтуге болады. Білім 

беру арқылы ақпараттық технологиялар мәдениеттің қалыптасуы мен дамуына 

әсер етеді. Сол себептен мектепте оқытылатын пәндердің кейбірі, оның ішінде 

гуманитарлық бағыттағы пәндердің IT саласына қатысы жоқ деп ысырып 

қоймай, заман ағынымен қатар жүзуіміз шарт. ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық 

қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі.    Қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды меңгермеген адам қарқынды дамып келе жатқан қоғамда 

бейімделу тетіктерінің бірінен айырылады. Ал ақпараттық құралдар мен 

технологиялар адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналады. 
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ЭТНОГРАФИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Каженова А. 

Западно - Казахстанский университет имени М. Утемисова 

 

  В прошлом даже самый небольшой по численности народ внес свое зерно в 

мировую цивилизацию и нам очень важно знать непреходящую ценность 

этого, чтобы правильно понять проблемы современного быта, психологии 

людей, которые все более будут довлеть над другими вопросами казахской 

этнологии, ибо этнографы, страноведы, этно-искусствоведы привыкли всегда 

иметь дело с формами культуры и быта, личной и общественной жизни людей 

давно минувших времен. На современном этапе общественно-экономического 

развития Республики Казахстан, вступающей в XXI век в составе мирового 

сообщества, вполне закономерным является обращение народа к своему 

историко-культурному прошлому. Эта проблема имеет социальное значение – 

через прошлое восстанавливается, разрушенная в свое время, связь времен и 

поколений, воспитывается священное чувство и понятие Родины, осознанно 

воспринимается ход исторических событий, духовные и экономические 

преобразования сегодняшнего дня [2, с. 40]. 

  Несмотря на то, что этнографические исследования колониального периода 

носят отрывочные сведения о материальной и духовной жизни казахского 

народа, они стали отправной точкой в развитии истории этнографии 

Казахстана. На основе результатов многочисленных поездок 

путешественников, купцов, дипломатов, ученых, военных по территории 

Казахстана и их наблюдений за культурой и бытом казахов накапливался 

этнологический, исторический, топонимический и фольклорный материал, 

освещающий многогранные аспекты казахской этнологии. Они осветили в 

своих трудах обычаи, нравы, вероисповедание, быт казахов, административное 

устройство, развитие земледелия, торговли, традиционное скотоводство, 

маршруты, кочевок и караванные пути и многое другое.  

  Совокупный анализ источников и литературы по теме моего исследования 

позволяет выявить ‚основные этапы и направления, тематику историко-

этнографического изучения казахского народа. Территория Казахстана, 

проблемы историко-этнографического изучения казахов всегда оставалась в 

поле зрения исследователей.  

  Многие исследователи к этнографическим группам относят части этноса, 

проживающие как на территории основного этнического массива, так и за ее 

пределами и сохраняющие особенности хозяйства, материальной и духовной 

культуры, а иногда и специфическое этническое самосознание.  

Из работ советских этнографов В.В. Бромлея, Т.А. Жданко и других авторов 

следует, что имеются два основных пути возникновения этнических групп: 
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существование суб-этносов как отражение отдельных этапов формирования 

этно-социального организма: такие группы проживают на территории 

основного расселения этноса. Образование этнических анклавов, вызванное 

переселением частей этносов: такие локальные группы оказываются зачастую 

ино-этническом окружении, а иногда и в условиях новой географической 

среды. 

Этническая группа, как известно, является категорией чрезвычайно 

динамичной, мобильной. В результате быстрого развития процессов 

этнической ассимиляции и консолидации, сопровождающихся изменением, 

этнического самосознания, один и тот же коллектив людей в различные 

исторические периоды может характеризоваться и как субэтнос, и как 

историко- этнографическая общность. [1, с. 48] 

  Вопрос об общности культуры как признака крупного этноса представляется 

многим авторам сложным, не всегда правомерным, прежде всего, в связи с 

неопределенностью самого понятия «культура». Применительно к этническим 

группам, вероятно, следует обратить внимание преимущественно на 

традиционные элементы материальной и духовной этнографической культуры. 

Тем более, что для выделения этнической группы, прежде всего, необходимо 

установить ее этническую специфику, отличая от основного этнического 

массива, которые в частности, проявляются в особенностях традиционных 

элементов одежды, жилишь пищи, верований. Этническая территория казахов 

также является важным признаком этнической группы.  

Природные условия этнической территории, являясь важным признаком 

этнической единицы, одновременно выступают в роли факторов этно-

образования то есть движущей силы, причины формирования и развития 

специфических этнических черт данной группы. Казахи расселены 

преимущественно на равнинах, степных, полустепных, высокогорных зонах, 

что и определило специфику типа хозяйства в отличие от общепринятой 

модели кочевого и полукочевого хозяйства казахов на территории основного 

расселения. Казахи занимались земледелием, рыболовством и другими видами 

хозяйства.  

Природно-географическая среда повлияла и на форму выпаса скота — для 

казахов было характерно исключительно пастбищное содержание животных. 

Разнообразный рельеф местности, некоторая специфика пастбищ на разных 

уровнях вертикальной зональности повлекли за собой элементы вертикального 

кочевания.  

В данной ситуации этнограф должен исходить, прежде всего, из реальных 

исторических судеб, которые на протяжении того или иного отрезка времени 

были в какой-либо степени общими для определенного круга народов. 

Этнограф не может связывать себя предвзятыми схемами, он не вправе 

ограничивать себя географически и этнически лишь какой-либо односторонней 

линией этногенетических и историко-культурных связей, а обязан видеть 

данный народ в его историческом развитии и его конкретном этническом 

окружении на различных этапах развития.  
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В моем исследовании метод сравнительно-этнографического анализа 

применен к выявлению этногенетических и историко-культурных связей 

казахов, в особенности с теми народами, которые вели в прошлом 

преимущественно‚ кочевой или полукочевой образ жизни, главным 

направлением хозяйства которых было экстенсивное скотоводство лишь 

отчасти сопровождающееся и примитивным земледелием [6, с. 39]. 

Вместе с тем у казахов, как у многих народов Центральной Азии, еще не 

были изжиты остатки патриархально-общинного уклада. Общинные отношения 

в их различной форме должны послужить тем ключом, с помощью которого 

может быть более глубоко раскрыто своеобразие всей системы патриархально- 

феодальных отношений не только у казахов, но и у других народов, в 

особенности у тех, которые вели в прошлом кочевой и полукочевой образ 

жизни. В ходе своего исторического развития племени, издавна 

складывавшиеся в качестве этнического ядра казахской народности, вступали в 

тесные этнические и культурные связи с обширным кругом своих соседей, 

смешивались с ними ассимилировали их, оказывались с ними в общих военных 

и политических союзах, устанавливали с ними хозяйственные контакты. 

Возникавшие на этой основе этнические процессы расширяли границы 

этнического ядра казахской народности, ввела к консолидации с ним все 

большего числа племен, и завершились в дальнейшем формированием новой 

этнической общности — казахской народности.  

Разнообразна и богата духовная культура казахского народа, составной 

частью которой являются многообразные формы народного поэтического 

творчества — фольклор, включающий в себя сказки, предания, легенды, песни, 

пословицы, поговорки, загадки. В поэтическом творчестве казахов особое 

место занимает героический и социально-бытовой эпос, айтысы. Эпический 

жанр возник в глубокой древности, в течение столетий обогащался, развивался 

и в основном отобразил условия кочевого быта. Его герои-батыры являются 

символом длительной борьбы народа за свою независимость, за его единение: 

айтысы, песенное состязание народных акынов были популярных среди 

населения и являются замечательными произведениями устного поэтического 

творчества. 

Важное место в жизни казахского народа занимали праздники и игры, 

имевшие огромное общественное значение. Они возникли в далекой древности 

и тесно связаны с различными элементами практической деятельности людей и 

их духовной культуры. Игры и развлечения выполняли воспитательные, 

военно-спортивные, ритуальные, коммуникативные и другие функции. 

Большое значение в хозяйственной деятельности в народной медицине и 

ветеринарии имели народные знания об окружающей природе, о самом 

человеке, календаре, народной астрономии.  

Моя работа является продолжением исследования проблемы истории 

становления и развития этнографической науки в Казахстане, этнической 

истории казахов‚ процессов формирования его ярких и своеобразных 

культурно-бытовых традиций. Решая неотложные проблемы сегодняшнего дня, 
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мы обязаны использовать все ценное, что накоплено народом на протяжении 

веков, в целях возрождения и дальнейшего развития великой духовности и 

укрепления национальной основы независимой Республики Казахстан [2, с. 25]. 

Таким образом, с вхождением территории Казахстана в состав России 

начала формироваться и развиваться история казахской этнографии. 

Этнографические материалы колониального периода порой субъективны и 

тенденциозны, бессистемны и непоследовательны, однако они дали 

положительный импульс, направленный, на дальнейшее совершенствование 

этнографической науки. Большую роль в истории этнографии колониального 

периода сыграли известные Казахские исследователи Ч.Ч. Валиханов, М. 

Чорманов, М.С. Бабаджанов, И. Алтынсарин, А. Диваев и многие другие [5, с. 

97]. 

Интенсивное развитие казахской этнографии началось в советское время. 

Очень важным фактом является, что в это время была подготовлена плеяда 

молодых ученых Казахстана, которые активно занимались этнографическими 

исследованиями наряду с русскими учеными. Основных представителей я 

отметила в своей работе выше. В настоящее время этнографическая наука 

Казахстана представлена крупными исследователями- учеными, имеющими 

заслуженный авторитет, как в республике, так и в международном масштабе. В 

этот период вышел ряд крупнейших этнографических ‚ монографий, 

свидетельствующих о формировании казахстанской этнографической науки. 

Ныне в Республике Казахстан функционирует отдел этнологии при институте 

истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Национальной Академии РК. Более 

30-ти лет работает кафедра археологии и этнологии на историческом 

факультете Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ставшая 

крупным центром по подготовке археологов, этнологов и музееведов в 

Казахстане. Аналогичные кафедры функционируют в Карагандинском 

университете им. Л.Н. Букетова, Евразийском университете им. Л.Н. Гумилева 

и других крупных вузах Республики.  

50-60 гг. ХХ века - значительный и качественный рост научного 

потенциала этнографической науки. В эти годы институт дал научному миру 

такого выдающегося ученого как А.Х. Маргулан, вокруг которого 

сформировалась целая плеяда известных отечественных этнографов как Н.С. 

Сабитов, И.В. Захарова, Э.А. Масанов, В.В. Востров, Х.А. Аргынбаев, М.С. 

Муканов, РД. Ходжаева, Х.А. Кауанова, С.Е. Ажигали и другие. Сюда же 

можно с уверенностью отнести первого казахстанского профессионального 

антрополога О. И. Исмагулова [4, с. 15]. 

Велика роль Института и указанных ученых в подготовке научных кадров 

республики. Практически все известные историки, этнографы и археологи 

Казахстана получили путевку в большую науку именно здесь и они же 

впоследствии, будь это научные учреждения или ВУЗы, подготовили 

следующее поколение профессиональных историков.  

Отличительной чертой этнографических работ с самого начального этапа 

стала организация на плановой основе многих научных экспедиций. В течение 
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многих десятилетий объектом их исследования стали практически все районы, 

области и регионы республики с моно - и полиэтническим населением в 

результате экспедиционных поездок. На их основе было собрано огромное 

количество ценных материалов по многим проблемам традиционной и 

современной отечественной этнологии. Это в первую очередь касается 

этногенеза и этнической истории, материальной и духовной культуры, 

традиционного хозяйства, семейно-брачных отношений, обрядности, народных 

знаний, прикладного искусства, домашних ремесел и промыслов. Очень часто 

они осуществлялись на междисциплинарном уровне: на стыке истории, 

археологии, фольклора, культуроведения, демографии, этно-социологии. 

Результатом всего этого стало издание десятков ценных и оригинальных 

исследований, обогативших, как Казахстанскую, так и мировую 

этнографическую науку. В то же время в научной среде, особенно среди 

этнографов совсем четко осознавалось значение фольклорного наследия в 

реконструкции этнокультурной истории Казахстана. Во всяком случае, трудно 

по материалам соответствующих исследователей проследить какую-либо 

существенную предметную связь между этнографией и фольклористикой, что 

отрицательно сказывалось на разработке узловых проблем социальной и 

этнической истории казахского народа. Тем не менее, можно уверенно 

констатировать: исследователи данного поколения внесли значительный вклад 

в разработку ключевых проблем казахского фольклора, являющегося своего 

рода этнокультурной моделью мира номадов.  

В свете проведенного мной анализа явственно видны как успехи, так и 

пробелы, упущения, порой достаточно серьезные, в развитии этнографической 

проблематики. Нетрудно убедиться в том, что современные успехи историко-

этнографических исследований были обусловлены во многом плодотворными 

научными поисками предшествующих поколений ученых, и без творческого 

освоения накопленного в те годы материала едва ли возможна успешная 

реализация каких-либо серьезных научных замыслов [3, с. 89]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА 

 

Кунарова А.  

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова  

 

        С самого рождения документы сопровождают человека. Первые его виды 

представляли   начертательный способ фиксирования информации, поскольку 

именно письменная   часть —  это база всякого документа.  Документы 

применяются в разных сферах    деятельности человека, областях знания, жизни 

[1].  Так как документ - это понятие общенаучное, то имеет разные предметные 

толкования, которые отражают их предмет и задачи.  Документалистика имеет 

свои понятия документа, в практике документоведения – свои.    

Примем следующее определение термина документ: "Документированная 

информация (документ) - информация, записанная на материальном носителе с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать". В данном случае для нас 

очень важно, чтобы документ включал в себя, прежде всего, утверждение 

информации. Использование для этой цели языковых средств является первым 

и общим основанием для рассмотрения документа как объекта языкознания. 

Еще одной особенностью, делающей документ объектом языкознания, 

является то, что его текст представляет собой многогранное языковое 

образование, что во многом способствовало возникновению такого учебного и 

научного направления, как документирование. 

Подготовка документального текста связана с использованием 

лексических, фразеологических и синтаксических единиц языка, поэтому 

возникает вопрос о принципах отбора лексем и фразеологических единиц, 

которые реализуются в документальных текстах. Без изучения лексики и 

фразеологии документальных текстов невозможно говорить об однородности 

документа, выборе единиц, используемых в документальной коммуникации. 

Изучение особенностей синтаксических единиц, присущих текстам 

документов, необходимо для синтаксической оптимизации текстов документов. 

Система действий, таких как нормализация языковых средств, действует 

так же последовательно и строго, как и при подготовке текстов документов. 

Соответствие документальных текстов стандартам, типовым текстам, 

необходимость регламентации содержания документа способствует развитию 

принципов языковых ограничений [2]. 

Подчеркивая  особенности  документного  текста  как  многогранного 

языкового  объекта,  завершенного  по  смыслу, обладающего 

целенаправленностью и коммуникативным смыслом, обратимся к следующему 

понятию:    текст документа –   по своим функциям,  содержанию,  структуре  и 

нормам завершенное  речевое  единство,  которое выступает  базовой 

коммуникативной  чертой  документа,  подтвержденное  модальностью, 

являющейся  производной  от  функций и норм   документной  коммуникации  
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и  соответствующее  унифицирующим  или стандартизирующим правилам [3, с. 

20].  

Основные черты документального текста возникают в разное время. 

Однако с точки зрения документальной лингвистики можно отметить 

следующие особенности документальных текстов как составной части 

документальной коммуникации. а) единообразие (однородность) 

документального текста. 

Однородность текстов заключается в цитировании типа языкового 

выражения, точно передающего содержание регулярно повторяющихся 

управленческих ситуаций или действий. Тексты управленческих документов 

имеют свои особенности в зависимости от особенностей их функции: 

зависимость лексики документов от законодательных и иных нормативных 

актов, устойчивость языковых структур, насыщенность документов терминами, 

единообразие документов. структура текстов одноименных и целевых 

документов. Все это является обязательным условием унификации текстов 

документов, в том числе унификации:  

 -  структуры текста –  последовательности расположения 

коммуникативно-смысловых компонентов текста, которые наиболее всего 

соответствуют назначению документа;  

-    средств языка -  выбор слов, словосочетаний, языковых конструкций и 

закрепление их унифицированной форме документа.  

Единообразие текстов документов основано на способе получения 

постоянной и переменной информации и фиксации постоянной информации в 

одном документе в виде неизменяемых языковых структур. Переменная 

информация — это переменная сторона информации документа. При 

подготовке документа переменные сведения вносятся в единую форму. 

Унификация также осуществляется путем придания документу 

определенного вида, связанного с языковым параметром, например содержания 

текста. 

2. Ограничение компонентного состава документного текста.   

В тексте документа существуют довольно строгие запреты на 

употребление единиц, противоречащих традициям, условиям и правилам 

функционирования официально-деловой коммуникации.  

Также существует ряд языковых средств, которые не разрешено 

использовать в документальных текстах. Так, к таким средствам относятся 

формы с эмоционально-экспрессивной окраской, устная лексика, восклицания. 

Также хотелось бы отметить, что существует ограниченная система 

лексических, фразеологических средств, синтаксических моделей, 

разрешенных при создании документальных текстов, и достаточно большой 

набор единиц разного языкового уровня, не рекомендуемых или запрещенных к 

использованию в документальных текстах. 

Таким образом, процесс регламентации единиц, входящих в тексты 

документов, предполагает два основных действия, определяющих специфику 

этих текстов: обеспечение системы единиц документов, соответствующих 
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правилам унификации, и введение ограничений на использование документа. 

широкий спектр языковых единиц, не соответствующих установленным 

правилам, традициям и представлениям о составе единиц текста документа [3, 

с. 21].  

3. Применение невербальных составляющих.   

В данном случае уместно говорить об использовании в документах 

диаграмм, схем, графиков, таблиц и других формально-графических 

компонентов. Хотелось бы отметить, что вероятность применения 

невербальных средств   в текстах организационно-распорядительных 

документов крайне незначительна.   

4. Безобразность и ситуативность.   

Эти свойства документов имеют разные основания. Безобразность 

документа выражает однозначность в понимании содержания документных 

текстов, а также отсутствие каких-либо эмоционально - экспрессивных средств 

документного текста [4] в целом или его частей. Кроме того, документ 

позволяет избежать двусмысленности, в том числе экспрессивной окраски 

текста, устраняет субъективное и двусмысленное отношение к сказанному в 

тексте документа, исключает возможность различных толкований на основе 

включения в текст элементов эмоционально-образной окраски. Унификация 

исключает использование метафор в составе единиц, составляющих 

документальный текст, и т.д. обеспечивает реализацию единиц с прямыми, 

непередаваемыми значениями. 
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Антропонимика (кісі аттары) - тіл тарихын, ұлт мәдениетін зерттеуде 

құнды да бағалы мұра. Антропонимдер жүйесі адамдардың өткендегі 

тұрмысын, қоғамдық-әлеуметтік құрылысын және материалдық әрі мәдени 

өмірдің құбылыстарын да көрсете алады. Олардың кейбір топтары қазақ 

ауылының ертедегі тіршілік, іс-әрекетінен және шаруашылық күйінен мағлұмат 

береді. Мәселен, төрт түлік малға, шаруашылық, тұрмыстық сөздерге 

байланысты есімдер. Немесе қазақ халқының ұлттық әдеті бойынша жас 

келіндер күйеуінің жақын туыстарының, ата-енесінің аттарын атамайтын. 

Сөйтіп жас келін күйеуінің ағасын, інісін я қарындасын тура атымен атай 

алмай, жанама ат қойып алатын.  

Антропонимика (жеке есімдер) тіл тарихын, халық мәдениетін зерттеудегі 

құнды және бағалы мұра болып танылады. Антропонимдер жүйесі адамдардың 

өткен өмірін, олардың әлеуметтік құрылымын және материалдық және мәдени 

өмір құбылыстарын көрсете алады. Олардың кейбіреулерінде қазақ ауылының 

ежелгі өмірі, қызметі және шаруашылық жағдайы туралы мәліметтер бар. 

Мысалы, төрт тағамдық жануарларға, үй, тұрмыстық сөздерге байланысты 

атаулар. Немесе қазақтың ұлттық әдет-ғұрпы бойынша жас қалыңдықтар 

күйеуінің жақын туыстарын немесе ата-аналарын атамайды. Осылайша, 

қалыңдық күйеуінің ағасын немесе қарындасын өзінің шын атымен атай 

алмады. Атап айтқанда, қайынсіңлілерін – шырайлым, бикеш, бойжеткен, әке 

қыз, еркем, ержеткен, ерке қыз, ал ер адамдарды төрем, шырақ, мырза жігіт, 

молда жігіт т.б. деп атайды. Тіпті күйеуінің құрдастарының аттарын атауды да 

ұят санап құрдас, замандас немесе аттас деп атау дәстүр ұстаған. 

Осыған байланысты эвфемизмдер мен табуларға, сондай-ақ 

лингвистикалық, мәдениеттанулық және басқа да антропонимдерге ерекше 

көңіл бөлінеді. аспектілердің архетиптік табиғатын көрсетеді. Яғни, эвфемизм - 

бұл өз атауынан басқа сөзбен заттың немесе құбылыстың атауы. Ол дөрекі, 

қолайсыз сөзді сыпайы сөзбен алмастыруға негізделген. Оның тілдік 

көріністері қазіргі қазақ тілінде кең таралған. Мысалы өтірік айту - қосып 

айту, ұрланыпты - қолды болыпты, өлді - қайтыс  болды, үзілді т.б. 

Ежелгі адамдардың мифтік біліміне сәйкес, табу белгілі бір заттардың 

тікелей атауына тыйым салудан қорқудан туындады. Бұл құбылыс әдетте табу 

деп аталады. Бұл проблеманың қазақ және түркі тілдеріндегі сипаты, оның 

тілдік көрінісі А. Ахметовтің еңбектерінде арнайы зерттелген [2, 8 б.]. 

Нәтижесінде оның дәстүрлі мәдениетпен сабақтастығы, генезисі анықталады. 

 

 Тілші-ғалым Ә. Хасенов эвфемизм мен табу құбылысын лексиканың 

қалыптасып баю барысындағы тарихи тұрғыдан семантикалық тәсіл қатарында 

қарастырып, нақты антропонимдерге қатысты былай деп көрсетеді: - кісі 

аттарына байланысты эвфемизм мына сықылды болып келеді: ауылдағы үлкен 

кісінің аты Жаман болса - Соқпақ жол, Сүттібай болса - Желінді уыз, Бұқабай 

- Сүзербай, Өгізбай, Қарабас - Боран шеке, Сарыбас - Шикіл шеке, Сары - 

Шикіл, Бейсембі - Күн жұма аттас, Көжекбай - Қоян ата, Үзікбай - Дөдеге, 

Жамантай - Жайсыз тай, Ақбай - Қылаң ата, Түңлікбай - Қайырма, Қозыбақ - 
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Кене, Жусанбай - Сыбақ, Қойлыбай - Жандық ата, Қамшыбек - Ат жүргіш, 

Бүйенбай - Жуан ішек, Еламан - Халық есен, Асубай - Тарпаң, Асыл - Бекзат 

ата, Ақылбай - Ой ата, Мергенбай - Атқышыл, Жылқыбай - Туар т.б. [3, 66 б.]. 

Әлемнің көптеген халықтарында, соның ішінде қазақ тілінде де көптеген 

есімдер кездеседі. Саадиевтің айтуынша, Әзірбайжанда әлі күнге дейін нақты 

есімдер жасырылған. Түрікменстанда «әр баланың шын аты бар — шын аты 

және Йемендік аты — бүркеншік ат». Солтүстік Сібірде ер адамдарда екі есім 

болды, олардың біреуі шын аты, сирек қолданылады, ал екіншісі - үй атауы [4, 

185 б.]. 

Қазақ жалқы есімдерін -  антропонимдерді зерттеуші Т.Жанұзақ былай 

дейді: «Запрет некоторых слов (табу) имел свое влияние и в сфере лично-

собственных имен. Казахские замужние женщины давали свои имена Төрем, 

Шырақ, Жарқын, Тетелес, Мырзажігіт, Шырайлым, Бикеш и др. [5, 56 б.].  

А. Самойловичтен кейін оңтүстік Сібір түріктерінің дәстүрлі 

дүниетанымын зерттеушілер күйеуі мен туыстарының есімдерін атауға тыйым 

салу неке қатынастарының сипатына байланысты деп санайды. Әр түрлі 

шыққан Әйел (әлем) өзге тектен болғандықтан күйеуінің жағында оған бірқатар 

ауызша тыйымдар бар: «Большинство запретов, которыми было окружено ее 

поведение во время сватовства и свадьбы, постепенно снимались, но оставался 

минимум символов, который на протяжении всей ее жизни на земле мужа 

подчеркивал особый статус женщины - пришелицы, единственного существа 

«со стороны», находившегося в роде. Она не имела права произносить в слух 

имена своих старших родственников. Для нее их имен словно бы не 

существовало, равно как имена мужа [6, 151 б.].  

Антропонимдер мен жалқы есімдерді қолданған кезде, жоғарыда 

айтылғандай, мұндай ауызша тыйым салу (табу) қазақ тілінің лексикасында 

болды. Қазақ тіліндегі есімдер эвфемизмдермен алмастырылды. 

Профессор Т. Жанұзақ былай деп жазады: «Личные имена заменялись 

нарицательными по определенной системе. Мужчин старше мужа женщины 

называли қайынаға (деверь). При запрете личное имя определенного человека 

употреблялось в искаженной форме, например вместо Али-Сали, Турсын-

Мурсын. Для замужней женщины являлись запретными и нарицательные 

имена» [5, 45 б.]. 

Қазақ халқы, басқа халықтар сияқты, бірдей есімдерді қайталамайды. Ол 

жаңа туылған нәрестелердің атауларына ерекше назар аударып, мағыналы 

атаулар берді. Антропонимдер  ономастиканың антропонимдерді, яғни жеке 

есімдерді, фамилияларды, лақап аттарды, лақап аттарды зерттейтін ономастика 

бөлімі. Жеке есімдердің жалпы жиынтығы антропонимия деп аталады, ал 

оларды зерттейтін ғылым антропонимия деп аталады. Халық үшін ең қызықты 

және маңызды мәселелердің бірі-балаларға жарқын, бақытты және лайықты 

есім беру. 

Ата-аналар жаңа туған нәрестесіне түсінікті, әдемі және түсінікті атау 

бергісі келеді, бірақ оларға атау таңдап, оны жазып алу қиынға соғады. Бұл 
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өмір мен өлім туралы мәселе. Сондықтан атау мәселесі әрқашан адамдарды 

алаңдатты және бүгінгі күні де өзекті болып қала береді. 

Бір сөзбен айтқанда, қазақ тіліндегі гендерлік антропонимдер ежелгі 

заманнан бері этникалық ақпаратты тарататын тарихи-мәдени және рухани-

әлеуметтік феномен болып табылады. Этномәдени-осы жүйеге кіретін 

этноантропонимдердің тарихи сипаты әртүрлі этностар мен топтардың тарихи 

шығу тегі мен географиялық орнын көрсетеді. 

Антропонимдер-әртүрлі қауымдастықтарға жататын және қазақ халқының 

бірлігі мен тұтастығын ұлт ретінде сипаттайтын ұлттық рәміздер. 

Антропонимдер-тарихи-этникалық, лингвомәдени, әлеуметтік-тарихи, тарихи 

және этникалық көздер. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. Доктор. дисс. 

авторефераты. – Алматы, 1995. – 8 б. 

2. Жанузаков Т. Дж. Лично-собсвенные имена в казахском языке.   

Автореферат дисс. кан. филол. наук. – Алма-Ата, 1960. – С. 56, 45. 

3. Самойлович А. Н. Заветные слова в языке казак-киргизкой замужней   

женщины. Жиавя старина. –Петроград, 1915. – С. 151. 

 

Ғылыми жетекші – филол.ғ.д., профессоры Шоқым Г. Т. 

 

Қ. ЖҰБАНОВ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ ТҰЛҒАСЫ 

 

Қойтанова М. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Құдайберген Жұбановтың қай еңбегін алсақ та тілтаным, әдебиет 

тұрғысынан алатын орны ерекше. Солардың ішінде шоқтығы биігі деп Қожа 

Ахмет Яссауи жайындағы зерттеулерін ауыз толтырып айта аламыз. 1928-1936 

жылдары  данышпан  Ахмет Яссауиды толық зерттеп, ол туралы халық 

арасында қалыптасқан алуан түрлі көзқарастарды біршама өзгертеді. Ол кезде 

ел  арасында Ахметті есінен адасқан, құдайшыл, тек уағыз айтып зарлана 

беретін біреу ретіндегі қалыптасқан түсінік өте көп еді. Тіпті, сол заманда 

Кеңестік қоғам аясында өмір сүрген мемлекеттер қатарында болғандықтан  

ақын Абай, Ахмет Яссауи секілді данышпан тұлғаларды зерттеуге, олар туралы 

пайымдауға тиым салынған заманның өзінде, Қ. Жұбанов ешнәрседен 

қорықпай, өз зерттеулерін жалғастырып, еңбегін толықтай аяқтап шығады.  

       Қазақстандық философиялық ойды дамытуға қосқан зор үлесі - Ахмет 

Яссауи туралы жазған зерттеуі еді. Ғалым өз еңбегінде Қожа Ахмет 

Яссауидың хикметтерінің мәнін  толық айқындай келіп, оның жалпы 

адамзаттың өмір жолында біршама маңыздылығын алға тартады. Ол өз 

еңбектерінде «Қожа Ахмет Яссауи кім?» деген сұрақтың жауабынан бастап, 

Ахмет Яссауидің армандары, оның әлеуметтік көзқарастары мен  шындық 
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іздеген, тек ақиқатты көздеген өмір жолынан сыр шертеді.  

Ғалымның зерттеуінің бір ерекшелігі, Қожа Ахмет Яссауидың шығу тегін 

тануды, тілтанымдықтық тұрғыда терең қарастырған. Сонымен қатар 

грамматикалық, этимолгиялық, этнографиялық бірнеше дәлелдер келтіреді. 

«Хожа» - нәсілдік лақап аты, «Яссауи» мекенінің аты екендігі және өз аты - 

«Ахмет» екендігі айтылады. Яғни, өзінің қоспасыз шын аты Ахмет, ал Яссауи 

сөзі - Ахметтің тұрақты мекенінің атын білдіреді. «Яссауи» деген сөздің 

соңындағы у, и деген араб - парсы жұрнақтары, қазақ тіліндегі меншіктілік -

лық, -лік жұрнақтарына саяды. Мысалы, «Қай Ахмет?» деген сұраққа: 

«Түркістандық Ахмет», «Ақтөбелік Ахмет» деп берілетін жауап сияқты сөзден 

шыққан. Яссы қышлақ бойында дүниеге келгендігін білдіретін, «Яссы» сөзіне, 

жоғарыда айтып өткен у,и жұрнақтары жалғанып Яссауи атауы берілген.  

Ахметтің Қожа тегіне сүйенсек, халықтың ұғымы бойынша, Хожа парсы 

сөзі, қазақ тіліне аударғанда төре-сүйек деген мағынада қолданылады. Ахмет 

заманында, Хожа атауы беделді, мақтанышты лауазым болған секілді. Сонымен 

қатар басқа халыққа қарағанда, біршама артықшылықтары да болғанын 

Ахметтің : «Ахмет сен: -Мен қожамын, ақсүйекпін! - деп лепірме, мақтанба, 

бұл дүние тиянықсыз нәрсе, бүгінгі қожа - ертең құл...»[1, 292 б.] деген 

сөздерінен ол кездегі қауымдар арасында мақтаныш атақ та болғанын аңғара 

аламыз. Тағы бірде Ахметтің аты белгісіз шәкірті былай дейді: «Ол кісінің асыл 

тегін,  көпшілік қара халық біле бермейді, оның сүйегі жай қара халық емес, 

сейіт болады. Ол - машайхтардың ең ұлығы, менің Шайхым-Ахмет Яссауи»[1, 

281 б.]. Осы жердегі «Шайых» сөзінің қолдану мағынасы, ақылгөй қария 

дегенге сай келеді. Міне, Құдайберген Жұбановтың «Қожа Ахмет Яссауи» 

атауына берген түсінігінің өзінен біз, ол кездегі әлеуметтік топтардың тұрмыс 

тіршілігін, көзқарастарын толық байқай аламыз. 

Ғалым «Диуани хикметтегі» жолдарды талдай отырып, Қожа Ахмет 

Яссауи болмысын терең ашып берген. Ахмет Яссауи мына жалған дүниедегі 

әділеттілікті арман етеді. Өйткені, оның заманында әлеуметтік құрылыстың 

теңсіздік уақытының  қайнап тұрған кезі еді. Ол өмірде болатын жақсылық, 

жамандық істерді айта отырып, дін жолымен адамдарды жақсылыққа 

ұмтылдырып, жамандықтан бездірмек болады. Тіпті осы жолда құранда 

айтылмаған сөзді айтылды деп адамдарға насихаттайды. Мысалы, құранда: 

«кәпірлерді тапқан жерде өлтіре беріңдер» десе, Қожа Ахмет құранда жоқ 

ереже - қиссаны өзі ойлап: «Кәпір болса да, ешбір адамға азап берме. Өйткені, 

жазықсыз жанның көңілін қалдырушы қатыгезден құдай өзі безеді», - деп 

үндейді.  Сонымен қатар ол өз еңбегінде Ахмет Яссауидың «Хикметтегі»  мына 

сөздерін атап көрсетеді: «Қолыма достық таяғын алып, иініме ізгілік шапанын 

жамылып, махаббаттың қауырсынмен құстарша қанаттанып, ғылым-білім 

бұтағына қонып алып, халық үшін, адам баласы үшін жағым түскенше 

сайрасам!» [1, 313 б.] - деген мазмұнын алып, осы сөздердің ішіндегі, достық 

таяқ, ізгілік, шапан, махаббат қауырсыны деген сөздер - ескі теңеу сөздер 

екенін тілге тие кетеді.   

Профессор Қ. Жұбанов «Хикмәттің тілі түркі – тілі» - деген  пікір айтып, 
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бұл пікірін өте тиянақты дәлелдейді. Зерттеуші ең алдымен «Диуани 

Хикмәттің» тілі қазіргі түрік нәсілді қай ұлттың тіліне жақын екендігі жөнінде 

ой өрбітеді. Сол замандардағы  қазіргі түркі этностарын құрайтын: қазақ, өзбек, 

қырғыз, түрікпен, қарақалпақ ұлттары жеке ұлт ретінде емес, «түркі халқы» 

деген бірақ атақпен аталған екен. Сол секілді жеке ұлт тілдері де оңайлықпен 

пайда бола қойған жоқ. Ежелгі заманнан келе жатқан көне түркі халқы тайпалар 

одақтары мен үлкен рулардан құралғагы белгілі. ...Бұл рулардың тілдері азды-

көпті жергілікті өзгешеліктеріне қарамастан бәрі «түркі тілі» деп аталушы еді. 

Міне, сондықтан да Қожа Ахмет «Диуани Хикмәтті» түркі тілінде жаздым 

дейді. «Қысқаша айтсақ, - дейді Қ. Жұбанов, - «Диуани Хикмәттің» тілі, 

Түркістанда Ислам діні бел алып, араб қатынастары күшейген кезде пайда 

болған түрік ғалымдарының стандартты, көпке ортақ тілі» [2, 321 б.]. 

Дәл қазіргі уақытта көптеген ұлт өкілдері өздерінің ертедегі тарихы мен 

дүниетанымына қайта көз жүгіртуде. Қожа Ахмет Яссауидың «Диуани 

хикметінің» маңызы зор. Ол жолдың негізгі ұстанымы – шариғат, 

психотехникалық жүйесі – тариқат, танымдық негізі – мағрифат және ақиқаттан 

тұрады. «Шариғатсыз тариқатқа, мағрифатсыз ақиқатқа өтуге болмайды», - 

дейді Ясауи.  . Халқымыздың өткен замандағы әдебиеті мен мәдениетін, 

диалектикалық тұрғыдан ұштастыра талдап көрсеткен көрнекті ғалым – 

профессор Қ. Жұбанов тіл болмысын, қоғам болмысымен, оның әдет-ғұрпымен, 

салт-санасымен қоса қарастыру арқылы қазақ топырағында қалыптасқан тарихи 

жазбалардың маңызын, мәнін, айқын, түсінікті етіп жеткізіп берген.  
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛАРАЛЫҒЫНДАҒЫ 

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СӘЙКЕСТІКТЕР 

 

Қуанғалиқызы Ж. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

  

Қазіргі таңда қазақ тілі фразеологизмдерін ағылшын, орыс, түркі тілдері  

сияқты болмысы, құрылымы бөтен тілдердің фразеологизмдерімен тіларалық 

түрде салғастырып, осы арқылы тіларалық фразеологиялық сәйкестіктерді 

анықтауға сонымен қатар олардың даму тәсілдерін зерделеу, әр түрлі ұлттық 

фразеологиялық қорды айқындау және олардың пайда болуына себепші болған  

факторларды табу, салғастырылып тұрған тілдер фразеологиясындағы 

ұқсастықтар  мен әрқайсысының ерекшеліктерін саралау, т.б. мәселелерді 

зерттеуге бағытталған еңбектердің кеңеюі қазақ тілі фразеологиясында 

салғастырмалы бағыттың  қалыптаса бастап келе жатқандығының дәлелі деуге 
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болады.. Осы туралы., Сыздықова М. А., Сағидолдақызы Г., Абилгалиева М. Х., 

Мукушева Э.  т.б. ғалымдарымыздың  еңбектерін атап кеткен дұрыс. 

Тіларалық фразеологизмдер сәйкестігі бұл  құрылымы бірдей немесе әр 

түрлі тілдердегі фразеологизмдер салыстыра-салғастыра қарастырылады. 

Идиома терминін қазақ тілінде І. Кеңесбаев фразеологиялық түйдектер деп 

айтып кетсе [1, 4 б.], Қ. Аханов пен Ә. Болғанбаев фразеологизмдер немесе 

фразалық тұтастықтар деп еңбектерінде көрсетіп кеткен.. Фразеологиялық 

топтағы сөздердің бір-бірімен байланысы тығыз болады, олардың тұтастай топ 

түрінде тұрған кездегі  беретін мағынасы жеке тұрған күйдегі мағыналарына 

қатысты болмайды және мүлде бөтен мағына береді. Мысалы қабырғаңмен 

кеңес (ойлан), тісін қайрап жүру (өшігіп жүру), сиыр құйымшаққа салу (бір 

нәрсенің созылып  кетуі) [2, 39 б.]. 

Әрбір  ұлттардың тілдерінде басқа тілдерде қайталанбайтын және аударуға 

келмейтін тек қана сол ұлттың қоғамына,  мәдени өміріне тән тұрақты тіркестер 

жетерлік. Тіларалық фразеологизмдер сәйкестігі әрбір тілдің  жалпы 

семантикалық-стильдік өзгешеліктерінен байқалады. 

Фразеологизмдердің тіларалық сәйкестіктерін М. Есімжанова өз еңбегінде 

келесідей критерийлерді ұсынды: 

1. Фразеологиялық тұлғалардың дыбыстық (фонографиялық) 

ұқсастығы; 

2. лексикалық құрылымының ұқсастығы; 

3. Фразеологизмдердің бір-біріне семантикалық жағынан тең келуі; 

4. Этимологиялық ұқсастықтар – тарихи және генетикалық тұрғыдан 

ұқсас қалыптасу [3, 64 б.].  

Осы туралы Г.Сағидолдақызы қазақ және монғол тілдеріндегі бейнелі 

фразеологизмдер  арасындағы   ұқсастықтардың   сапалық   типтері   туралы 

одан әрі айқындай түседі: «Фразеологиялық бірліктердің фразеологиялық 

жиынтық мағыналары және грамматикалық қасиеттері сонымен қатар 

фразеологизмдердің құрылымдық-синтаксистік түрлері, морфологиялық 

құрылымы, орналасу тәртібі, т.б. лексикалық құрылымы, образдылықтың түрі, 

фразеологиялық омонимия және полисемия, антономия сонымен қатар 

синонимия сияқты көптеген қөріністердің тілдердің арасындағы алуан түрлі 

сипаттарын  тануға болады» [4, 105 б.].  

Әртүрлі тілдер арасындағы  фразеологизмдердің мағыналық жағынан  

ұқсастықтары болуы да кездесетін жағдайлар бар. Мысалға алатын болсақ , 

қазақ тіліндегі «айырмасы жер мен көктей» тіркесін мағынасы сонымен қатар 

құрылымдық сипаты жағынан да еш өзгермей ағылшын тілінде: be as different 

as the earth from the sky, ал орыс тілінде қарастыратын болсақ : как небо и 

земля; дәл осылай «тал қармау» тіркесі ағылшын тіліне аударатын болсақ : the 

drowning man will catch at a straw деп, орыс тіліне бұл тіркесті: хвататься за 

соломинку басқаша «екі қоянды бір оқпен ату» деп аудара аламыз.  Орыс 

тіліндегі «убить двух зайцев одним ударом» тіркесін, ағылшын тіліне “to kill 

two birds with one stone” деп қарастырамыз, жоғарыда қарастырылған мысалдар 

секілді т.б. бірнеше тіркестерді мысал ретінде келтіруімізге болады. 
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Қарастырылған  мысалдардың мағына сипаты бойынша сәйкестігі ойдан 

шығарыла салынбайды. Бұл жерде сол ұлттың  адамдарының тіршілік етіп,  

өмір сүріп, күнделікті шаруашылықтарындағы әрбір адамдардың ойлау 

қабілеттерінің бір-бірімен сәйкес келуінен деп қарастырамыз. 

Яғни әлемде өмір сүріп жатқан барлық ұлт өкілдері  адамдарына жалпылай 

бірдей мәдениет мысалдар жалпы мәнде пайдалынылатын тіларалық 

фразеологизмдердің жасалуына ықпалды болып келеді. Кез келген  жеке 

тұлғаның өзіндегі ағза мүшелерінің қызметтері бойынша дамуына қарай 

жалпылай қамтылған  фразеологизм тіркестерін жасайды. Барлық тілдерде 

соматикалық  атаулар түрлерінің  фразеологизм тіркестерін  жасауға себепші 

болуы бірнеше түрлі деңгейлерде  көрінеді. Мысалы: «бес саусақтай білу», 

орыс тілінде қарастырсақ: «знать как свои пять пальцев», ал ағылшын тілінде: 

“know someone, smth. like the back of one’s hand; және қазақ тіліне аударатын 

болсақ: «тілін жұтып қою» деп аударамыз, орыс тіліне: «потерять дар речи», 

және ағылшын тілінде: “lose one’stongue” деп қарастырылады. 

Осы тұрғада образдылық бырыңғай фразеологиялық мағынада беріледі. 

Жалпылай алатын болсақ салыстырмалы тілдердегі жүрек, тіл, бас, қол т.б. 

соматизмдері сирек  кезедседі. 

        Әрбір мемлекетте  мәдени байланыстарды қалай қажет етсе, бір тіл басқа 

екінші тілден сөздерді ауыстыруға сондай мұқтаж. Басқа тілдерден алщақ 

болатын бірде-бір тіл болмайды. Осы сияқты басқа тілдерден сөздер 

ауыспайтын жіне қолданылмайтын  бірде-бір  тіл болмайды. Ескі тарихқа көз 

жүгіртетін болсақ, әрі қарай барған сайын тілдер мен тілдік қарым – қатынастар 

жоғала түсуін, осы заманға жақындаған  сайын оның арта, ұлғая түскендігін 

байқаймыз. 

        Салыстыру арқылы нақты салыстырып отырған нақты бір сөздің  

ерекшеліктерін, басқаларға ұқсастықтарын және одан өзгешеліктерін 

айқандалады. Салыстырылатын сөздер әр түрлі тілдерден алынуы да мүмкін,  

немесе сол тілдің өзіндік фактілері болуы да мүмкін. Салыстырмалы 

зерттеулерде типологиялық әдістің қолданылуы міндетті. 

Типология тұрғысында мағына мен тұлғаның  сай келуі міндетті емес. 

Типология қайталанбас жеке тілдерді зерттеумен айналысып, ортақ тіл 

біліміндегі тілдің жеке қызметі мен құрылымы жөнінде айтылған 

тұжырымдамалар қолданылады. Осы бірліктердің жеке мағыналық немесе 

тұлғалық мағынасын айқындайды. 

Типология мен генетика жағынан  бір-бірімен тұспа-тұс келмейтін тілдер 

фактілерін салғастыру арқылы белгілі бір тілді жеке алып анықтауда  көріне 

бермейтін тілдік өзгерістердің өзгешеліктерін анық түсінуге, тілдер 

ортасындағы  ерекшеліктер  мен ұқсастықтарды ажыратуға мүмкіндек 

мүмкіндік береді. Көп тілдерді тарихи сәйкестігіне, ұқсастығына қарамастан  

зерттеу жұмыстары барысында тарихи және географиялық  жағынан да 

әрқашан бір-біріне  тұспа-тұс келмейтін тілдерден  бірдей тарихи даму мен 

жаңғыруларды, бірдей ерекшеліктерді көреміз. 

Типологиялык әдіс дегенімі бұл  (лингвистикалық) (грек тілінен 
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аударғанда   typos- үлгі,тұлға,таңба және logos-сөз, ілім) -тілдік құрылымдық 

және қызметтік қасиеттерін шығу тарихына қарамастан салыстыра зерттеу. 

Салыстырмалы тарихи   аспектілермен   қатар,  тіл   зерттеудің  басты  

қағидыларымен ерекшеленеді.  

        Тіларалық ұқсастықтарды  типологиялық түрғыдан зерттеуде әр түрлі 

тілдерді жеке алып зерттегенде біліне бермейтін тілдік өзгешеліктерді 

анықтауға, көп тілде сөйлейтін ұлттардың наным-сенімімен, дүниетанымымен, 

әдет-ғұрпымен, психологиялық мәдениетімен, өзгешелігімен толығырақ 

танысуға мүмкіндік береді. 
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ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ ДИСКУРСТЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ 

 

Құдабай Қ. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

  Лингвистикада дискурсты мәтін, мәтіннің құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырады және оны шынайы өмір үзігіндегі көріністің сөйлеу әрекеті 

арқылы санаға көшуі мен тілдік бірлікте таңбалануы деп анықтама береді [1, 9 

б.]. Қазіргі тіл біліміндегі маңызын Н. Д. Арутюнова екі түрлі деп көрсетеді: 

қолданыстағы сөз және коммуникацияға қатысушылар арасындағы ақпараттық 

ағымның қозғалысы [2, 1 б.]. Бұл көзқарасқа сүйене отырып, мәтін мен 

коммуникацияны бір-бірімен тығыз байланыста деп айта аламыз. Р. Барт мәтін 

тілде орналасады, бірақ дискурста өмір сүреді [3, 390 б.] деп, тілдің әлеуметтен 

тыс жүзеге аспайтынын атаған. Жоғарыдағы зерттеулерге сүйене отырып 

дискурс терминіне берілген анықтамалардың әр түрлілігін көруге болады. 

Демек, дискурс - теориялық лингвистикадан басқа да ғылымдармен тығыз 

байланысты, атап айтсақ, компьютерлік лингвистика, жасанды интеллект, 

психология, логика, әлеуметтану, этнология, антропология, әдебиеттану, 

семиотика, теология, аударма саласы, саясаттану, заң және педагогика т.б. Бұл 

ғылымдардың әрқайсысы дискурсты өз қырынан қарастырады. Осыған сәйкес 

біз мақаламызда дискурс теориясын лингводидактикамен байланыстырып, 

лингводидактикалық дискурстың негізгі белгілеріне зерттеу жүргізетін 

боламыз. 

Лингводидактика тілдерді оқытудың жалпы заңдылықтарын қарастырады, 
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дәлірек айтсақ, дидактикалық мақсаттарға байланысты белгілі бір тілді 

оқытудың әдістері мен құралдарын әзірлейді, монолингвизмнің (көптілділік) 

немесе билингвизмнің (қостілділік) әсерін зерттейді. Ал, лингводидактикалық 

дискурс деп отырғанымыз - тілді оқытушының ( мұғалімнің, оқытушының) 

сөйлеу әрекетін жүзеге асырудың шығармашылық процесі. Белгілі бір 

коммуникативті мақсаты, прагматикалық және функционалдық қасиеттердің 

жиынтығы бар, оқу және оқудан тыс коммуникация процесінде дискурсқа 

қатысушылардың қабылдауы, түсінуі мен түсіндіруі үшін қызмет ететін әрекет. 

A. Леонтьев қарым-қатынасты адамдар арасында байланыс орнату және сақтау 

процесі ретінде анықтай отырып, сабақта қолайлы психологиялық климат 

құруды бірінші орынға қойды [4, 50 б.]. Білім беруді ізгілендіру, мұғалімнің 

жеке басына қойылатын жаңа талаптар оның кәсіби мәдениетінің әртүрлі 

сипаттамаларына ерекше назар аударуды қажет етеді. Оқытушының тұлғасы 

тілді меңгеруде де, оқытудың өзара әрекеттесу процесінде де, оқу іс-әрекетін 

оңтайландыруға қол жеткізуде де күшті мотивациялық фактор болып 

табылады. Тілдерді оқыту процесі мұғалімнің деңгейіне байланысты, осы 

тұрғыда М. Стуббстың дискурсқа қатысты үш негізгі сипаттамасын ұсынсақ: 1) 

ресми түрде бұл тіл бірлігі; 2) мазмұны жағынан дискурс тілді әлеуметтік 

тұрғыда қолданумен байланысты; 3) өзінің анықтамасына сәйкес дискурс 

интерактивті, яғни диалогтық; [5, 11 б.] демек, тілді үйретуші дискурстың 

заңдылықтарын ескеру қажет. Лингвистикада «дискурс» термині 

«коммуникативтік жағдаяттағы сөйлеу, мәтін, диалог» түсінігін береді. Сөйлеу 

әрекетінің тек өзі емес, ол коммуниканттарды қоса алғанда, коммуникацияның 

қандай уақытта, қандай орында өткендігін, қандай нақты міндетке сай жүзеге 

асқанын - барлығын тұтастай алғандағы сөйлеу процесі. Жоғары бірліктерге 

біріктірілген сөйлеу актілері- сөйлеу қадамы, цикл, өзара әрекеттесу дискурсты 

құрайды. Х. Грейс сөйлеу актісінің құрылымына келесі сипаттаманы ұсынды. 

Сөйлеу актісін жүзеге асыру кезінде спикер белгілі бір қарым-қатынас 

жағдайында (сөйлеу жағдайында) өзінің ниетін білдіретін мәлімдеме жасайды 

және төрт түрлі іс-әрекетті жүзеге асырады: 1) іс-әрекет- сөйлеу (дыбыстарды 

айтады); 2) пропозициялық әрекет (сілтеме мен предикацияны жүзеге асырады, 

пайдаланылатын белгілерді шындықпен және сөйлемнің тақырыбын 

предикатпен байланыстырады, яғни пропозиция жасайды); 3) иллюстративті 

әрекет (адресатқа бағытталған белгілі бір ниетті білдіреді: мадақтау, сұрау, 

уәде); 4) перлокативті әсер (әсер етуді жүзеге асырады); [5, 16 б.] Мысалы, 

«Қаттырақ сөйлеңізші?!» - аудиторияда, сабақта сөйлеуші (педагог) сөйлеу 

актісін келесі түрде жүзеге асырды: 1) дыбыстардың тиісті кешенін айтты; 2) 

тиісті пропозицияны білдірді; 3) өзінің ниеті – өтінішіне сәйкес иллокациялық 

актіні жүзеге асырды; (жағдайға байланысты, мүмкін бұйырды); 4) оқушының 

мінез-құлқының өзгеруі нәтижесіне қол жеткізді; Лингводидактикалық 

дискурста сөйлеу актісі көбіне үш кезеңнен тұрады. Біріншісі- алғашқы сөйлеу 

қадамы: «Фрейм деген не? Қане, кім айтады? Аян еске түсірді». Сөйлеу 

актісінің үш түрлі нәтижесін көреміз: а) сұрақ - "миға шабуыл жасау"; ә) сөйлеу 

әсерінің қарқынын күшейту; б) нақты жауап беру құқығын беру; Екіншісі- 
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коммуникацияда кері байланыс жасау. Мысалы, жауапты бағалауға болады: 

«Өте жақсы, дұрыс». Соңғы кезеңде мұғалімнің келесі, яғни жаңа сөйлеу 

актісіне дайындалуы көрсетіледі. Алғашқылардың бірі болып Д. Хаймс 

аналитикалық тәсіл педагогикалық дискурсты зерттеуде қолданылады деп 

көрсеткен және лингводидактикалық дискурсты оқыту лингвистикалық 

теорияның дамуы деп түсінген [5, 21 б.]. Педагогикалық қарым-қатынас 

жағдайын талдасақ, мұғалім "сабақ береді", педагогикалық дискурстың 

ұйымдастырылуы мен барысын барынша бақылауды жүзеге асырады. Осыған 

сәйкес оқытушының дискурсты пайдалануына жоғары талаптар қойылады: 

ойын түсінікті жеткізу, анық сөйлеу, тыңдаушыларына естірте білу, тақырыпқа 

және аудиторияға сай сөйлеу этикасын сақтау. Педагогикалық дискурсты 

зерттеу қолданбалы тіл білімінің жаңа бағыты ретінде ХХ ғ. 70 ж. бастау алып, 

«педагогикалық лингвистика», «білім лингвистикасы» деген ұғымдарымен 

байланысты болған [6]. Орыс тіл білімінде педагогикалық дискурсты зерттеуге 

О. М. Казарцевой, В. И. Карасику, Н. Д. Десяевой, Л. Л. Ладыженская, А. К. 

Михальская, О. Н. Паршина, З. С. сияқты ғалымдар үлес қосқан. Кейін ғылыми 

әдіскерлердің теориялық базасы мен жұмыстарын зерттей отырып, 

"лингводидактикалық дискурс" атты жаңа термин енгізілген. 

  Ю. Ю. Ереминаның лингводидактикалық дискурс мәселерін қарастырған 

зерттеуі нәтижесінде педагогикалық дискурстың келесі белгілері мен 

функцияларын айта аламыз: манипуляциялық әсер (адресатқа әсер ету); 

коммуникативті (ақпарат беру); бейнелі (экспрессивті); өз көзқарасын 

қалыптастыру; прагматикалық; күрделі ақпаратты көпшілікке түсінікті жеткізу; 

номинативті; танымдық; дамытушылық; оформительская (безендіре сөйлеу) [7]. 

Бұл функциялардың барлығы педагогикалық қызметке тән жалпы дискурсты 

құрап тұр. Мақаламызды қорытындылай келе, лингводидактикалық дискурстың 

анықтамасына, заңдылықтарына, белгілеріне түсінік бердік деп ойлаймыз. 

Дискурс қоғаммен, адаммен, ғылымның түрлі салаларымен тығыз байланысты 

екеніне көз жеткіздік, оның ішінде қолданбалы тіл білімінде, педагогикада және 

тілді оқыту әдістері коммуникация арқылы жүзеге асатынын, оған оқытушы 

мен оқушы қатысатынын, адамдар арасында дискурс белгілі бір заңдылықтарға 

бағынатынын зерделедік. Лингводидактикалық дискурстың маңызы, негізгі 

белгілері мен міндеттері де осыдан көрініп тұр. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 

Мурзагалиев Т. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

Проблема соотношения языка и культуры одновременно сложна и очень 

актуальна. Его сложность зависит от разнообразия наблюдаемых явлений: язык 

и культура с разными аспектами переплетаются и сливаются. Актуальность 

взаимоотношений языка и культуры обусловлена процессами глобализации, 

которые угрожают уравниванию культур. 

Для ясности необходимо определить значение слов «язык» и «культура». 

Культура - совокупность результатов деятельности конкретного общества - 

народа, нации, государства; совокупность широко понимаемых сфер 

интеллектуальной деятельности общества, включающая науку, искусство, 

религию, а также нравственно-поведенческие отношения, связанные с 

интеллектуальной деятельностью. В этом смысле язык является вербальным 

средством формирования и передачи мыслей через человека в процессе 

общения между людьми; а также средство сбора и сохранения культуры 

народа. 

Так как культура является частью его интеллектуальной деятельности для 

каждой ступени общества, а язык является не только орудием этой 

деятельности, но и ее историческим продуктом, то его связь с культурой 

диалектически противоречива. Противоречие в том, что язык является и 

органической частью культуры, и средством создания этой «культуры». Язык 

является важнейшим средством не только общения и выражения, но и 

накопления культурных знаний. Он является важной частью народной 

культуры и является культурным наследием определенного народа, наряду с 

обычаями и традициями. «Язык — один из символов нации, ее «общественных 

отношений», основная форма выражения и сущность национальной культуры» 

[1, с. 12].  

Соответственно, язык выступает как реализованная сущность культуры, 

существование языка диалектически связано с развитием общества и культуры. 
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При этом язык не только на мгновение отражает текущую культуру, но и 

подтверждает свое прежнее состояние и транслирует свои ценности в будущее 

[2]. 

Язык как зеркало народной культуры, народная психология и философия 

давно признаны культурологами и мифологами единственным источником 

фольклорной истории и мировоззрения и используются в своих исследованиях. 

Активный и созидательный характер языка, его способность влиять на 

формирование народной культуры, психологии и творчества были обнаружены 

в 18 веке и в начале 19 века. Проблема соотношения языка и мышления имеет 

давнюю историю в языкознании. В начале XIX века она развивалась, благодаря 

братьям Гримм, основателям всемирно известной мифологической школы, 

которая получила продолжение в России в 60-70-х годах XIX века в трудах А. 

И. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни. 

Большую роль в разработке этого вопроса играют работы В. Гумбольдта, 

видевшего в языке отражение и выражение духа, мировоззрения и менталитета 

народа. 

Изучив разные языки, Гумбольдт в своем крупном лингвистическом труде 

«О различиях в строении человеческих языков и его влиянии на духовное 

развитие человеческого рода» (1836 г.) сформулировал принцип соотношения 

между природой языка. Он изучал природу языка и народа, решал многие 

фундаментальные проблемы языкознания, и его взгляды на эти вопросы 

актуальны до сих пор. Широкую известность получили его высказывания 

«Язык имеет свое значение, разные эмоции влияют на разные мировоззрения» и 

«Языковое своеобразие влияет на характер нации, поэтому необходимо 

детально изучать язык» охватывает всю историю и философию, связанные с 

внутренним миром человека» [3].    

Новизна этого подхода состоит в том, что ученый увидел различия в 

способах мышления и восприятия действительности при разных языковых 

формах и пришел к выводу, что язык отражает своеобразие культуры. Язык, по 

Гумбольдту, есть «дух народа», это «сущность народа» и реальность культуры, 

ибо только через язык человек может познать культуру. Внутренняя форма 

Гумбольдта не является чем-то статичным и постоянным, она формирует 

внутреннее развитие языка, отражает только его собственное мировоззрение. 

По Гумбольдту, действие языка всегда протекает в отдельной, внутренней 

форме, которая определяется национальным характером того или иного языка. 

Гумбольдт рассматривает язык как орган, творчески воспринимающий 

окружающую действительность в соответствии со своей внутренней формой, 

создающей национальные (народные) особенности. 

Гумбольдт был первым исследователем, связавшим содержание языка с 

духовной жизнью и культурой народа. Гумбольдт рассматривает язык как одно 

из явлений, отражающих природу этноса, его ментальную структуру, образ 

мышления, искусство, науку, философию, то есть целую совокупность 

интеллектуальных ценностей, определяющих «дух народа» его мировоззрение, 

выраженное в языке. Обращаясь к духовным истокам языка, Гумбольдт видит в 
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нем динамичный, творческий продукт, деятельность которого выражается в 

воздействии языка на личность как социальное явление, а личность использует 

язык более осознанно. его внутренние и внешние потребности, язык оказывает 

более сильное влияние на его мышление. Мышление связывает сознание, с 

которым непосредственно связано самосознание человека, самосознание, в 

свою очередь, связывает язык с сознанием общности своего этнического 

происхождения, реальной основой которой является единство исторических 

судеб, ее членов и их предков на протяжении всей жизни. Самопознание - одна 

из черт этнической культуры, которая находит отражение в действии, в 

действии и в материальной культуре и изобразительном искусстве, устном 

народном творчестве, обычаях и традициях, обычаях и т. таких компонентов, 

как труд и деятельность человека.  

Переход языкознания к антропологической парадигме в последние 

десятилетия ХХ века привел к бурному развитию междисциплинарных 

направлений гуманитарных исследований на основе «человек — язык — 

культура». Представление о том, что связь между историей и культурой народа 

и его языком устанавливается в сознании народа, появилось только после 

возникновения когнитивной лингвистики. Особенности истории и культуры 

народа, прежде всего, проходят через понимание и в сознание народа, а затем, 

получив языковое выражение, проникают в смысловое пространство народного 

языка, а иногда и ощущают свое время в Это. 

Развитие контраста, усиление интереса к «языку и культуре», «языку и 

мышлению», расширение познавательных, этнолингвистических наблюдений в 

современном языкознании, развитие экспериментальных и 

психолингвистических исследований в языкознании. Взаимосвязь 

национальных языков и национального самосознания - все это привело к 

значительному усилению внимания исследователей к проблеме языка и 

культуры Язык и культура объединяет одно: это формы сознания, отражающие 

мировоззрение. людей и отдельных лиц. Опыт использования языка дал много 

возможностей увидеть другие аспекты важных характеристик языка, связанных 

с совершением магии, ритуалов, религиозных обрядов, в которых языку 

отдается приоритет. 

Современные исследования показывают, что в языке отчетливо 

наблюдаются различия в менталитете и культуре разных народов. их опыт, 

особенности его материальной и духовной культуры ярко отражаются в 

единицах лексико-фразеологического уровня. 
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ҰЛТТЫҚ ДИСКУРС ТҮСІНІГІ 

 

Наурызбайқызы Г. 
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Заманауи лингвистикада антпроөзектік парадигма жетекші рөл атқаратыны 

сөзсіз, бұл парадигма аясында тілдің кез келген құбылыстары адамнан тыс 

емес, онымен бірге қарастырылады. Осы парадигмалық көзқарас шеңберінде 

әртүрлі тілдік объектілері зерттеледі, ал соңғы уақытта мұндай объектілердің 

арасында дискурс маңызды орын алады.  

Қазіргі таңда дискурс ұғымына қатысты тұжырымдамалар көп, олардың 

әрқайсысы берілген лингвистикалық категорияны басқа категориялардан бөліп 

көрсетудің өзіндік әдістерін ұсынады. Бұл, әсіресе, дискурсты басқа 

лингвистикалық құбылыстарға белгілі бір критерийлер негізінде қарама-қарсы 

қою арқылы жүзеге асырылады [1, 57-59 б.]: 

1. ауызша дискурс / жазбаша дискурс; 

2. дискурс диалог ретінде / мәтін монолог ретінде; 

3. дискурс мәтін+жағдаят / мәтін дискурс-жағдаят; 

4. дискурс процесс ретінде / мәтін өнім ретінде. 

Н. Д. Арутюнова  «Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» 

(Қолданыстағы сөз) [2, 137 б.] деп көрсетеді. Кең мағынада дискурс тілді 

белгілі бір жағдайларда қолдану процесі ретінде түсініледі.  

«Дискурс» феноменінің көп қырлылығы және оны прагмалингвистика, 

психолингвистика, лингвомәдениеттану және басқа ғылымдардың әртүрлі 

позицияларынан зерттеу мүмкіндігі дискурс классификацияларының 

әртектілігін көрсетеді. Көптеген тіл ғалымдардың пікірінше, дискурстың түрі, 

оның ресми немесе бейресми формада болуы коммуникация түрлері мен 

көлеміне, коммуниканттардың әлеуметтік рөлдеріне, коммуникаторлар 

арасындағы қарым-қатынас сипатына байланысты болып келеді.  

Кез келген ұлттық-мәдени қауымдастықтың ішіндегі дискурс түрлері 

туралы В. В. Красных сөз қозғайды [3, 187 б.]. Тіпті адам қызметінің қанша 

саласы болса, дискурстың да сонша түрі бар деп айтуға болады, өйткені әрбір 

сала өзіндік сөздік қоры мен стилі бар дискурстың өзіндік түрін тудырады. 

Тұрмыстық тақырыптардағы күнделікті қарым-қатынас тұрмыстық, ауызекі 

дискурсты тудырады және т.с.с. Сонымен, жеке тұлғалардың өзара әрекеттесуі 

белгілі бір қарым-қатынас, коммуникация аймағында жүзеге асады. Бұл, ең 

алдымен, зерттеушілерге құрылымдық айырмашылықтар негізінде дискурстың 

екі түрін – институционалды және институционалды емес (ауызша) ажыратуға 

мүмкіндік береді. [1, 112 б.]. 

Институционалды емес дискурс түріне құрылымы жағынан жеңіл келетін 
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тұрмыстық дискурсты жатқызуға болады. В.Б.Кашкин оны «тұрмыстық 

коммуникация саласының дискурсы» ретінде атап көрсетеді [4, 21 б.]. Ал бұл 

дискурс өз кезегінде кішігірім дискурстарға бөлінуі мүмкін: жұбайлар 

арасындағы дискурс, жасөспірімдер дискурсы және т.б. 

Қазіргі уақытта ұлттық дискурс ұғымы туралы айтылып жүр. Бұл 

келесідей себептермен түсіндіріледі: әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар 

бір-бірімен сөйлеседі; қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларындағы ұлтаралық 

байланыстардың қарқындылығы артып келеді: экономикалық, мәдени, саяси 

және т.б. Осыған байланысты дискурс құрылысының ұлттық ерекшелігін 

білмеу әңгімелесушілер үшін жағымсыз салдарға әкеледі: түсінбеушілік және 

т.б. туындаулары мүмкін.  

Дискурстың ұлттық-мәдени құрамдас бөлігі лингвистикалық және 

когнитивтік құбылыстармен, мысалы, белгілі бір көзқарастарға қатысты 

стереотиптермен ұсынылған компоненттен тұрады. Бұл құбылыстар шетелдік 

азаматтар үшін келесідей жағдайды тудырады: ол тілді жетік білсе де, сөздерді 

түсінетінін, бірақ айтылғанның мағынасын түсінбейтінін мойындауға мәжбүр 

болады. 

Әр тілдегі бірдей лексикалық форманың артында оның тарихы мен 

мәдениетінің тереңдігінде пайда болатын әртүрлі ұғымдар жасырылуы мүмкін. 

Сондықтан, басқа ұлт мәдениетінің өкілдерімен мәдениетаралық қарым-

қатынас жасайтын адам үшін сөздің денотативті ғана емес, сонымен қатар 

коннотативті мағынасын, сондай-ақ оның лексикалық және фразеологиялық 

үйлесімділігін білу қажет. 

Әлеуметтік-мәдени коннотациялардың болуының жарқын мысалы ретінде 

фитонимдерді келтіруге болады. «Емен» ағашын алатын болсақ, оның беріктік 

қасиеті қазақ (емендей) және ағылшын тілінде (heart of oak) қайыспайтын, 

мықты мағынасында қабылданатын болса, орыс тілінде (И дубец же ты!) 

керісінше сол қасиеті негізінде ақымақ, айтылғанды ұғып болмайтын 

мағынасында қолданылады. Қазақ тілінде де ағылшын тіліндегідей берік, 

мықты мағынасында қолданылады. Бұл жерде көрініп тұрғандай, орыс тілінде 

емен ағашының беріктік қасиетімен бірге, өткізбеушілігі де назарға алынып 

тұр.  

Тағы бір мысал ретінде бәйтерек ағашымен келетін тіркестерді келтіруге 

болады. Қазақ тілінде «Ата – бәйтерек, бала - жапырақ» мақалын жиі естиміз. 

Ал коммуникация барысында басқа ұлт өкілдері болатын болса, мағынасын 

түсінбей қалуы мүмкін. Себебі, біріншіден қазақ халқы үлкен кісіні әрқашан да 

үлгі-мақтаныш тұтады, бұл жерде ағаш атауынан бөлек, отбасылық 

құндылықтарға мән беріліп тұр, екіншіден қазақ жерінде өскен бәйтерек ағашы 

туралы аңыздарда оның тамырының терең жайылатындығы, аспан 

күмбездеріне жететіндігі туралы айтылады.  

Сонымен қатар, қарым-қатынастың қалыпты деңгейде өтуі үшін визуалды, 

тактильді байланыстар маңызды орын алады. Мысалы, Шығыс мәдениеттерінің 

өкілімен сөйлесу кезінде визуалды байланысты (көзге тік қарау) шектен тыс 

орнатпау керек, өйткені бұл агрессия немесе жай әдепсіздік ретінде 
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қабылдануы мүмкін. Сондай-ақ, мимика мен іс-қимылдар да ерекше рөлге ие. 

Себебі, белгілі бір мимика немесе іс-қимыл әр мәдениетте түрліше 

бағаланатынын есте сақтаған жөн. 

Демек, дискурс құрылысының ұлттық-мәдени ерекшелігі сөйлеу 

әрекетінің, тілдік сананың этнолингвиситикалық детерминациясына 

байланысты болып келеді. Дискурстың өрбуі барысында келесідей 

жағдаяттарды есте ұстаған жөн: 

1. Кез келген тілдің өзіндік ерекшеліктеріне орай айтылымды тудырудың 

стратегиясының өзгешеліктеріне назар аудару қажет. Мәселен, ағылшын 

тілінде сөйлемдер белгілі бәр тәртіппен құрылатын болса, орыс тілінде еркін 

сөз тәртібіне жол берілген, қазақ тілінде баяндауыш сөз соңында тұратындығы 

белгілі; 

2. Коммуникацияның қалыпты жағдайда орын алуы үшін байланыстың 

түрлі формалары да (визуалды, тактильді) ерекше маңызды болып келеді; 

3. Мәдениетаралық ерекшеліктер, мәселен әр мәдениетте отбасылық, 

рухани құндылықтар өзгеше болуып келуі: үлкен кісілерге қазақ тілінде сіз деп 

айту жөн деп саналса, орыс, ағылшын мәдениеттерінле сен деп айтса да 

ешқандай реніш тудырмауы мүмкін. 

4. Ым-ишара мен мимика. Белгілі бір ым-ишара әр мәдениетте түрлі 

мағына беруі мүмкін немесе қолмен белгі беру кей мәдениеттерде дөрекілікті 

білдіреді. 

Демек, дискурстың өрбуі сөйлеушінің мәдени, лингво-мәдени, тарихи, 

психологиялық-әлеуметтік мәнмәтініне байланысты болады. Ал дискурстың 

ерекше позицияда орын алуы коммуникация, коммуниканттар арасындағы 

сөйлеудің өзара әрекеттесуін зерттеу басты мәселелердің бірі болып 

қалатындығымен түсіндіріледі. 
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Ғылым дамыған сайын оның әртүрлі салалары да қарқынды дамып, әр 

тарихи кезеңдегі  ғылым салалары да көбейіп, олардың негізінде  қалыптасқан 

әдіс-тәсілдер, базалық ұғымдар, яғни парадигманың өзгерісі бүгінде барлық 

әлеуметтік-гуманитарлық салаларға, соның ішінде тіл туралы ғылымға тікелей 

қатысы бар. Қазіргі кезеңде әлемдік ғылым, оның ішінде әлемдік лингвистика, 

жаңа деректер мен жаңалықтарға толығып,қарқынды дамыды. Халқымыздың 

лингвистикасы да бірнеше зерттеулер мен жаңа заманғы тәсілдермен,толықты. 

Осы  қазақ лингвистикасының ұлы теңізіне ғалым Қ. Жұбановтың  өзінің 

қосқан үлесі мен ғылымдағы өз орны да ерекше. Қазақ тіл білімін ғылыми-

теориялық тұрғысынан қарастырған ғалымдардың бірі - қазақ филологиясының 

тұңғыш профессоры Құдайберген Қуанұлы Жұбанов. Қазіргі ғылыми жаңа 

бағыттардың алғашқы бастаулары да ғалым еңбектерінен көрініс беріп, қазіргі 

зерттеушілердің айтуынша, профессор Қ. Жұбановтың ғылыми мұрасы уақыт 

өткен сайын жаңа қырынан танылып келеді[1]. Профессор Қ. Жұбановтың 

ғылыми мұрасында оның фонетика, тіл дыбыстарының қызметі жөніндегі 

көзқарастарының маңызы зор. Оның фонетикаға қатысты ойлары үлкен 

философиялық мағынада баяндалады. Ғалымның баяндауынша, баяғы 

заманның адамдары тілмен емес, оймен ойлаған. Миындағы ұғымның 

мағынасын түсіну үшін көз арқылы көрген бейненің мағынасын ой арқылы 

түсінген. Ол адамдарға көрінбейді. Бірақ ол тіл арқылы немесе басқаша тәсіл 

арқылы беріледі. Мағына айтылғанда соған сай сөз таңдалады. Ол дыбыс, не 

басқа тәсіл арқылы да, ым-ишарат т.б. берілуі мүмкін. Демек, баяғы заманда 

тілдің пайда болуында тілдің еш қатысы болмаған. Екінші кезектегі қызмет-тіл 

қызметі. Тіл - табиғат пен адамзат аралығындағы сана аркылы болатын 

байланысты адамдардың өзара қарым-қатынасында бейнелейтін аралық құрал. 

Адамзаттың ұғымындағы белгілі бір ойды, ұғымды тілге айналдыру оңай 

соқпады. Міне, сондықтан Қ. Жұбанов фонетика ғылымын алып келді. Ол 

фонетиканы өзгешелеу, ерекше пайымдады. Фонетика тілден шыққан барлық 

дыбысты қарастырмайды. Мысалы, адам түшкіреді, шыңғырады. Мұның 

барлығы дыбыстар емес, дене қимылынан пайда болған инстинкт дыбыстар. 

Сондықтан бұлар фонетика дыбыстарына жатпайды. Фонетика қоғамдық 

дыбыс бардың барлығын зерттемейді. Фонетика бір тілмен сөйлейтін 

дыбыстарды зерттемейді. Мысалы малдарды қайтару, ысқыру, т.б. Бұлар тіл 

дыбыстары емес. Өйткені, тілдің қызметі адам мен адамдар арасындағы пікір 

қалыптсатыру. Ғалым мынадай тұжырымдама шығарады: «Фонетика-тіл 

дыбыстарының барлығын қарай бермейді, тіл дыбысының дыбыстарын ғана 

тексереді», - деді [1, 39 б.].  

Қ. Жұбанов зерттеуінде ым тілі мен көз қызметі туралы да айтылған. 

Күншығыста әйелдер ғұрпы ерекше сақталғандығын, соның бірі ым тілі екенін 

айта отырып, оны нақты мысалдармен түсіндірген. Бұған мысал ретінде, кейбір 

елде жаңа түскен келіншек бір ай немесе бір жыл ата-енесімен ымдап 

сөйлесетін тіл бар екенін, оны армяндар «нашнауар» дейді. Нашнауар - сондай 

бай, сондай ұшталған тіл, мұнымен әйелдер сумаңдап ала жөнелгенде дыбыс 

тілінен еш кемдігі жоқ сияқты»,-деп жазды [1, 39 б.]. Осы жоғарыда айтылған 
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бойынша Қ. Жұбанов мынадай тұжырымға келеді. «Бүгіндегі адам баласының 

тілі - дыбыс тілі. Бүгінде «сөйлеген» деген-дыбыстаған дегенмен бірдей»,- деп, 

оған мысал ретінде үйдің қабырғасын саларда алдымен кірпішін 

қалайтынымызды, сол секілді тіл құралу үшін алдымен дыбыс, содан-соң буын, 

сөздер, сөздерден сөйлемдер құралу арқылы іске асатынын айтады[1, 41 б.].  

Қай кітапты алсақ та, тілдердің құралуын, қабырға құрылымына ұқсатады. 

«Осы ұсыныстардың қорытындысында үйдің қабырғасы мен осы қабырғасын 

құрастыратын кірпіштері болмай тұрып,алдымен оны құрайтын құм 

топырақтар болатыны сияқты, сөз құралмастан бұрын дыбыстар, дыбыс 

болмағанда қазіргі біз білетін «а», «в», «с» дыбыстары болған сияқты 

көрінеді.Тілдің түпкі атасы жеке дыбыстар сияқты.Тілдердің алға басуы, 

дамуы, өсуі дегеніміз «әлімсақтан бері» келе жатқан өзгермес дыбыстардың 

құралысу жөніндегі өзгерістер болып қана көрінеді»,-деп жазды[1, 41 б.]. 

Айтулы тіл маманы, академик Құдайберген Жұбановтың тіл философиясы, 

оның рөлі туралы пікірлерінің бір шамасы осындай нақты деректермен 

салыстырыла баяндалғанын көреміз.  

Ғалым Құдайберген Жұбановтың зерттеулерін ғылыми тұрғыдан талдай 

отырып,қазіргі таңдағы жаңа ғылыми салалар бойынша,яғни математикалық 

лингвистика,статистикалық лингвистика,мәтін лингвистикасы,компьютерлік 

лингвистика,тілді модельдеу және т.б салалардың іздерін 

байқаймыз.Р.Сыздықова осы жөнінде өз пікірін білдірген болатын:«Қ. 

Жұбанов – қазақ тілін зерттеуші тұңғыш маман, теоретик ғалым деген 

тұжырымды саралап, нақтылай түсуді мен келесі тағы бір үлкен маңызды 

проблема дер едім. Бұл жерде айтпағым – қазіргі күнде көбірек назар 

аударылып жүрген «валенттілік теориясы», «деривация құбылысы», 

«функционалды грамматика» дегендердің алғашқы көрінісі Қ. Жұбановтан 

табыла ма дегенді барынша айқындау, меніңше, осы терминдердің өздері 

аталмаса да, Қ. Жұбанов ізденістерінен бұл теориялық мәселелердің алғашқы 

нышандарын көреміз» [2, 16 б.]. 

Ғалымның еңбектеріндегі сандық деректерді қалай пайдалану туралы 

деректермен таныса отырып,профессор Қ. Қ. Жұбановтың қазақ тіл біліміне 

байланысты бірқатар зерттеулерінде тілді сандық деректер мен мәліметтер 

бойынша қараудың алғашқы белгілері бар деп қорытынды жасауға болады.  

Өткен ғасырдың орта тұсында статистикалық лингвистиканы зерттеумен 

шұғылданған ғалым, профессор Қ. Б. Бектаевтың сөзімен айтсақ: «Қазақ тіл 

біліміндегі «статистикалық лингвистика» саласының бастауында да проф. 

Құдайберген Жұбанов тұрды... Осы бағытта қазақ тіл біліміндегі көптеген 

мәселелердің «Әліппесін» ғалым өзі бастап, өзі жазып кеткен болатын. 

Осылайша, біз сөз етіп отырған тілді зерттеудегі сандық мәліметтер мен 

деректерді пайдалану әдісі де аты аталып, түсі түстеліп, арнайы түрде 

қарастырылмағанмен, ол жөнінде жанама болса да сөз етіліп, белгілі бір игі 

мақсаттың жолын дәл мегзеп берген еді» [3, 114 б.].  Қолданбалы тіл білімінің 

«Мәтін лингвистикасы», «Мәтін теориясы» атты жаңа бағытқа қатысты да Қ. 

Жұбановтың жоғарыда айтылған және т.б. зерттеулерінің маңызы 
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орасан.Бүгінгі таңда статистикалық лингвистиканың ғалымдары мәтінді 

құрайтын элементтердің заңдылықтарын ашу бағдарын қарастырып, оны 

талдау тәсілінен гөрі, жинақтау тәсілімен көбірек шұғылданатынын 

аңғаруымызға болады. Тілдің сандық сипатынан байқалатын сапалық 

қасиеттерін оны зерттеуде пайдалануға болатын тиімді әдіс көздерінің бірі 

екенін байқаған.  

Қаіргі когнитивтік  тіл білімінің зерттеушілері қазақ тілтанымы 

парадигмасының алғашқы даму кезеңінде  А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов, С. 

Аманжолов  және  т.б. ғалымдардың еңбектерін атап көрсетеді [4, 183 

б.]. Сонымен бірге қазіргі тіл білімі жаңалықтарының бірі гендерлік 

лингвистика, яғни әйел адам мен ер кісінің сөйлеу мәнері, олардың тілдік 

қолданыс ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтайтын, осы айырым 

белгілерді мақсатты түрде зерттейтін ғылым саласы дамып отырған болса, осы 

бағыттағы ізденістерді де Қ. Жұбанов өз еңбектерінде бастап кеткен болып 

табылады. Ғалым Қ. Жұбанов әйел затының тілінің кейбір ерекшеліктерін 

аңғарып,  әдет-ғұрып өзгешеліктерінің бірі ретінде кавказда армян, грузин, 

түріктер арасында әйелдердің ым тілі қолданылғанын айтып, жаңадан босаға 

аттаған келіншек бір айға, бір жылға дейін ата-енесімен дауысын шығарып 

сөйлеспей, ымдап сөйлесетін дәстүрін мысалға келтірген.  

 Қорыта айтқанда, ғалым Құдайберген Қуанұлы Жұбанов қазақ тіл білімінің 

барлық саласына да өз үлесін қосқан. Қазіргі кезде Қ. Жұбанов атап кеткен 

мәселелердің бәрі де бүгінгі жаңа зерттеулерде ғылыми жалғасын тауып, 

ғылыми зерттеу үрдісі кең танылып отыр.  
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Оңталап А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Адамның барлық танымдық іс-әрекетін (когниция) әлемді бағдарлауды 

дамыту қабілеті ретінде қарастыруға болады, және бұл әрекет объектілерді 

анықтау және ажырату қажеттілігімен байланысты болып табылады. 

Концептілер осы сипаттағы операцияны қамтамасыз ету үшін туындайды. 

Демек, концептілердің қалыптасуы әлемді білумен, ол туралы түсініктің 

қалыптасуы мен идеясымен байланысты. 

Концепт термині қазіргі лингвистикада берік орныққанымен, әлі күнге 

дейін бірізді анықтамаға ие емес. Аталған терминді зерттеумен айналысқан 

орыс ғалымдары Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, А. Вежбицкая, Е. С. 

Кубрякова, С. Е. Никитина, В. Н. Телия, Р. М. Фрумкиналарды атап өте аламыз 

[1, 17 б.]. Қазақ тіл білімінде концепт мәселесі когнитивтік лингвистика, 

лингвомәдениеттаным, этнолингвистикалық бағыттарда жазылған 

зерттеулердің ғылыми апаратына толықтай енді. Концептінің беретін мән-

мағынасын дәйектеу, бұл термин арқалаған лингвистикалық ұғымды теориялық 

тұрғыдан тиянақтау әлі де толыққанды қолға алынбай келеді. Бүгінгі таңда 

қазақ тіл біліміндегі антропоцентристік парадигманың зерттелуі Г. Смағұлова, 

Ж. Манкеева, Н. Уәлиұлы, Э. Сүлейменова, А. Алдашева, С. Сәтенова, Ф. 

Оразбаева, Г. Сағидолда, Б. Момынова, Г. Қосымова, А. Салқынбай, Б. Қасым, 

А. Ислам, т.б. зерттеушілердің еңбектерінде тілдік тұлға, ақиқат болмыстың 

тілдегі бейнесі, танымдық әрекет, тілдік сана, тілдік және типтік модельдер, 

тілдік қатынастың маңызы, тіл мен мәдениеттің сабақтастығы, ұлттық 

дүниетанымның тілдегі көрінісі, мәдени лексиканың табиғаты, ғалам 

бейнесіндегі тілдің орны, эстетикалық талғам мен тіл біртұтастығы деген 

мәселелерге байланысты қарастырылған [2, 17 б.]. Антропоцентристік 

бағыттағы нысандарға нақты зерттеу жүргізген Қ. Жаманбаева, Б. Ақбердиева, 

Г. Снасапова, А. Сейілхан, А. Сейсенова, С. Жапақов, М. Күштаева, А. 

Сыбанбаева, Ш. Елемесова, Ә. Алмауытова, Ж. Акимишева, К. Күркебаев, Б. 

Тілеубердиев, Э. Оразалиева, Қ. Қайырбаева, А. Әмірбекова, т.б. еңбектерінде 

рухани және материалдық мәдениеттің тілдегі көрінісі сөз болады. Сонымен 

қатар қазақ тіл біліміндегі когнитивтік лингвистиканың қалыптасуын Э. 

Оразалиеваның бес парадигмаға жіктеп қарастыруы көптеген ғалымдар 

мойындаған концепциялардың бірінен саналады [3, 19 б.]. 

Концепт- ол тілдік тұлғаның тілдік-когнитивтік деңгейлерінің негізгі 

бөлшегі, әлемнің шындық немесе көркемдік негізін көрсетуші ұжымдық 

сананың қозғалысын айқындаушы бірлік. Адам санасындағы дүние бейнесінің 

үзіктері концептердің көмегімен сөз арқылы таңбаланып көрініс табады, 

вербалданады. Концептің құрылымы өте күрделі. 

З. Д. Попова мен И. А. Стернин сияқты ғалымдар концептілердің түрлерін 

анықтау барысында когнитивтік концептілердің адам санасында қалыптасуын 

әр түрлі процестер негізінде (сезімталдық, ойлау операциялары, санадағы тілдік 

бірліктер арқылы) топтастырады. Ғалымдар (З. Д. Попова, И. А. Стернин) 
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концепт туралы «Концепт адам санасында, біріншіден, сезімдік тәжірибесі 

арқылы қалыптасады, екіншіден, адамның өзіндік тұрмыс-тіршілігі, қызметі 

арқылы ұласады, үшіншіден бұрын санада қалыптасқан ситуациялар мен басқа 

да концепт белгілері мен қасиеттерін сәйкестендіре қолдану арқылы таныла 

түседі, төртіншіден, тілдік таңбасы жиі қолданыстан өтіп, стереотиптік 

деңгейге жеткен таңбалармен таныту арқылы анықталады, бесіншіден, тілдік 

бірліктерін саналы түрде сол дүние табиғатын танытуға болады деп тұжырым 

жасау негізінде қалыптасады» -деп түсіндіреді. 

Соңғы 15 жылда гендерлік лигвистика саласы зерттеудің негізігі нысанына 

айнала бастады. Бұл кездейсоқ жағдай емес, өйткені жыныс мәселесі адамның 

маңызды сипаттамаларының бірі болып табылады және оның әлемдегі 

әлеуметтік, мәдени және танымдық бағдарына әсер етеді. 

Гендерлік концепт лингвистикада әртүрлі тәсілдер аясында зерттеледі. 

Соңғы уақытта зерттеушілер "еркек" концептісіне көбірек қызығушылық 

танытып жүр. 

 Бұл мақалада жазушы Мұхтар Мағауиннің «Шақан-Шері» романындағы 

еркек концептісін қарастыра отырып талдау жасаймыз. Шығарманың басында 

автор басты кейіпкер Шақанды оқырманмен «тұтқын» ретінде таныстырады. 

Шақан абақтыға жабылар алдында тергеуге алынады. Осы сәтте тергеуші төре 

мен оның көмекшілерінің алдында ол «тұтқын» дәрежесінде. Кейіннен 

Шақанның киім киісін сипаттай келе автор Шақанға «тарғыл жігіт» деген ат 

береді.  

– Бас киімді алу керек,-деді тарғыл жігіттің кеудесінен ғана келетін, 

орысша киінген, тақиялы, шәрке тілмаш [4, 6 б.] . 

Тергеушілер диалог барысында Шақанды бунтовщик,шпион деп атай 

отырып, оған қандай айып тағып отырғандарын жеткізеді.  

- Сен…сен – бунтовщик! – деді шарылдай бақырып. – Сен 

Кенисараға қосылған! Сен Его Высокоблагородиеге покушение ойлаған! 

[4, 9 б.] 

Осыдан соң жазушы оқиғаға кері шегініс жасап бұған дейінгі Шақанның 

өмірін, отбасы, әйел, баласымен күн кешкен сәттерін баяндайды.  

– Қазір от жағамыз, құлыншақ,- деді Ажар. – Көкесі, сен тұра ғой енді,- 

деді сосын, шаңыраққа қарап, бұйығып жатқан күйеуіне [4, 10 б.]. Жігіт адам ер 

жетіп, жар құшады. Үйленіп, үйлі болып біреуге жолдас, күйеу атанады. Қазақ 

салтында әйелі ер азаматының атын атамай, отағасы, балаларымның әкесі деген 

теңеулер арқылы шақырады. Бұл мысалда әке атауы көке нұсқасында беріліп 

тұр. 

–Алыстан іздеп қайтесің, төрем, осы меңіреу ішінен қалың бермей-ақ 

табамыз [4, 11 б.]. деген мысалданда осы жайтты көреміз. 

Сонымен қатар, Шақан образын суреттеуде автор пайдаланған 

қолданыстар: 

1) Бұл Шақан ешкімге бас имеген ер жігіт екен [4, 17 б.] . 

2) Алмалы Сайдағы қанды ұрыста қаза тапқан Масақмергеннің жалғыз 

ұлы![4, 17 б.]  
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3) Жиеннен аяр мал жоқ деп, қаралы үйдің төңірегін қан сасытты [4, 33 б.]. 

Бұл мысалда әйелі мен баласы өлген Шақанға басу айта келген нағашыларына 

оның туыстық қатынасын көрсететін атауды байқаймыз. 

4) Шақан дейтін жалғыз үйлі аңшының әйелі мен бес баласын қатарынан 

жепті! [4, 17 б.] Бас кейіпкердің негізгі кәсібі аңшылық екенін осы жолдардан 

біле аламыз. 

5) Мейірімсіз Қосаяқ – Шақан еді [4, 55 б.]. Елден аулақтап, иен даланы 

кезіп, жалғыз күн кешіп жүрген Шақанның жағдайын қосаяққа теңегені арқылы 

оның күн, ай есебін білмей, жыл санамай ғұмыр кешкенін ұғуға болады. 

Романда басты кейіпкер Шақаннан бөлек, басқа да кейіпкерлерді 

сипаттағанда берілген атауларды талдасақ: 

Төреге иіліп сәлем беру керек! Құлдық ұру керек! – деді тілмаш [4, 7 б.]. 

Ербиіп атқа мінбеген Жалпақ Жантай ақ патшаның сенімді нөкері болып 

шықты [4, 17 б.]. Берілген үзінділердегі төре, тілмаш, патша, нөкер сөздері 

қазірде қолданыстан шыққан, патша үкіметінің билігі тұсында пайдаланылған 

тілдік қолданыстар. Патша дегеніміз славиандық монарх лауазымы. Нөкер деп 

билеушілер (патша, хан, т.б.) мен жоғары лауазымды адамдарға қызмет еткен 

адамдарды айтамыз. 

Ханның қаһарынан батырдың қайраты басым түскені сияқты [4, 21 б.]. 

Елдің тұғыры – ер деуші едік. Онымыз бекер болды. Ез екен [4, 22 б.]. Ер 

сөзіне қарама-қарсы мағынада ез сөзі айтылады. Ол дегеніміз рухы төмен, 

қажет жағдайда қажырлы қайрат көрсете алмаған ер адамдарды сипаттайтын 

қолданыс болып табылады. 

Нағашылары Іленің алашабыр қар басқан көкше мұзынан шұбыра өтіп, 

қарсы қабаққа,белге шықты [4, 19 б.]. 

Кіндік әке Құба-мерген мен нағашы аға Қара батыр Іленің иен жағасында, 

қопалы қамыс ығында қалған тұл үйге бір шамада қайтып оралды [4, 40 б.]. 

Нағашы, аға, әке, кіндік әке сияқты мысалдар ер адамға байланысты айтылатын 

туыстық атаулар екенін білеміз. Нағашы деп қазақта баланың анасы жағынан 

тарайтын туыстарын айтады. Кіндік әке деп сәбидің кіндік кескен ер адамды 

атайды. 

Қорыта келе, зерттеу мақсатына сәйкес басты міндеттердің барлығы дерлік 

жүзеге асырдық десек болады. Осы мақалада  Мұхтар Мағауиннің «Шақан-

Шері» романында «еркек» концептісін қаншалықты деңгейде колданылуын 

танып айқындауды мақсат қылдық. Бұл тараптан келгенде зерттеуде алдымызға 

қойған, шешуге тиіс міндеттер толық ашылды деп бағалай аламыз. "Еркек" 

концептісінің лингвомәдени ерекшелігі қазақ дүниетанымында қалыптасып, 

ұлттық санада тіл арқылы сақталған деген тұжырымға келеміз.  
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С. КӨБЕЕВТІҢ «ҚАЛЫҢ МАЛ» РОМАНЫНДАҒЫ ӘЙЕЛ КОНЦЕПТІСІ 

 

Оңталап А., Әміржан А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеты 

 

Когнитивті әдебиеттану күрделі, пәнаралық байланысы күшті саланың 

санатына жатады. Көркем шығармадағы танымға қатысты бірліктерді ғылымда 

когнитивті әдебиеттану деп аталатын ғылыми пән арнайы зерттеу нысанына 

алады. Когниция дегеннің өзі «таным» деген сөз. Когнитивті әдебиеттану 

когнитивті ғылым шеңберінде әдебиетті зерттеудің ғылыми бағыты, 

тұжырымдамалық аппараты болып саналады. Когнитивті ғылымда бірнеше 

ғылыми саланың мүмкіндіктері қатар пайдаланылады. Онда адам баласының 

білім мен ақпаратты қабылдауы мен оны қайта өңдеу үдерістері талданып, 

өзіндік ерекшеліктері сараланады. 

Дж. Лакофф, М. Тернер сынды зерттеушілер күнделікті тұрмыс-

тіршілімізде кезігетін поэтикалық формаларды анықтауға тырысты. Өзінің 

«Әдеби ойлау» деп аталатын еңбегінде М. Тернер когнитивті үдерістер 

кезіндегі баяндаудың орны туралы жазды. Ал М. Т. Крэйн өзінің «Шекспирдің 

миы» деп аталатын кітабында когнитивті ғылымның басты тұжырымдарын 

дәлелдеу үшін әдеби мәтіндерді қолданды. Ол адамның тұла бойының ойлау 

жүйесінің дамуына жасайтын ықпалы мен танымдық құрылымдардың 

қалыптасуына тигізер әсерін әйгілі жазушының шығармашылығындағы 

кейіпкерлер жүйесі арқылы ашып беруді құп көрді. Бұл дегеніміз, біздің ойлау 

тәсілдеріміз тұла бойымыздың негізгі фактілерімен шектелгенін көрсетеді [1, 

57 б.]. Мысалы, біз үшін артқа қарай жүргеннен гөрі алға жүру әлдеқайда оңай. 

Сонымен бірге, көзіміздің тұла бойымыздың жоғарғы бөлігінде орналасуы да 

ойлау жүйемізге әсер етпей қоймайды екен. Тіл мен мән-мағына тұла бойымыз 

бен айнала қоршаған ортаның, мәдениет пен мидың өзара тығыз қарым-

қатынасы негізінде дүниеге келеді. 

Р. Шнейдер, Дж. Геррига және Д. Альбриттон секілді ғалымдардың 

еңбектерінде келтірілген әдеби кейіпкерлердің когнитивті теориясы ментальді 

репрезентацияларды зерделеуге бағытталған. Ал Г. Стиннің еңбектерінде 

жазылған әдеби метафораның теориясы когнитивті әдебиеттану ғылымында 

оқырмандардың көркем шығарманы қабылдауын тәжірибелік тұрғыдан 

зерделеп бергендігімен құнды. [2, 5 б.]. 

Ақыл мен сезімнің шарпысуынан туған әртүрлі ситуациялардың шынайы 

мәні көркем әдеби шығармаларда жан-жақты ашылады. Оны тану үшін біз 
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танымдық және сезімдік тұрғыдан талдауға тиіспіз. Ал бұл қазіргі ғылымдағы 

жаңа пәнаралық зерттеулер аясында анықтауды қажет ететін мәселелер 

санатына жатады. 

«Адам — Қоғам — Табиғат» триадасының құрылымында «Әйел» 

концептісі аса күрделі жүйені құрайды. Осыған байланысты әлем әдебиетінде 

де, қазақ әдебиетінде де әйел жаратылысы ерекше сипатталған. Қазақ әйелін 

сипаттайтын ерекше этноөзектік концептілерге оның дүниетанымы, ойлау 

қабілеті, зейін мен зерде ерекшелігі, парасат-пайым деңгейінің, мінезінің, 

еңбекқорлық, төзімділік, махаббат, сұлулық, тағы басқа қасиеттерінің тілдік 

көрінісі айқындалады. [3, 5 б.]. 

Қазақ халқының біртуар жазушысы Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» 

романы қазақ әйелінің қас жауы, қазақ әйелдерін теңсіздікте, қорлық зорлықта 

ұстап, малмен тең еткен феодалдық салтқа қарсы күрес жүргізу ниетінде қалам 

тартқан. Бұл мақаланың да басты мақсаты – осы романдағы қазақ әйел 

көрінісінің қаншалықты сомдалғанын анықтау.  

Шығарманың басынан-ақ Тұрлығұл байдың қырық жыл отасқан жары 

Қанша бәйбішенің қазасына ағайын-туыс, таныс-біліс адамдардың қылықтары 

мен айтқан сөзі арқылы сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы әйелдің рөлі мен 

беделін аңдауға болады. Оны мына жолдардан байқаймыз: «Байдың қатыны 

өлсе, төсегі жаңғырар, жарлының қатыны өлсе, басы қаңғырар» деп, басы 

қаңғырады дейтін жарлы емессің, жастың алпысқа келгеніне қарамай-ақ мал 

берсең, біреу өзі-ақ қызын әкеп тастар. Малға қызын кім бермеуші еді!..»—деп 

байдың көңілін көтерісіп жүрді. [4, 2 б.]. Қазақ қызын малға оңай 

айырбастайтынын, әйелі өлген еркектің аз-кем малы болса қайта төсек 

жаңғыртуға қауқарлы екендігін осылайша байқатады. 

Қазақ әйелдері жайлы сөз қозғағанда, әсіресе олардың сыртқы мен ішкі 

сұлулығы үйлескен, мінез байлығы, ақыл-парасаты турасында әңгімеленеді.  

Шығарманың тұздығы ретінде Ғайшаның өрімдей жастығын негіз етеді: 

“...Рас, Ғайша он бесте, Тұрлығұл алпыста, әлде одан да артық па, бір аппақ 

шалға барып бишара қалай адам болады. Обал! Обал!... [4, 37 б.] Осы жолдар 

арқылы Ғайшаның бар болғаны он бес жастағы бала екенін аңғарамыз.  

«Қарындасыңды күйеуге беріп пе едіңдер?» [4, 24 б.]- деген сауал арқылы 

Ғайшаның біреудің қызы ғана емес, біреуге қарындас екенін біле аламыз.  

«Ұзататын қызға жасау керек еді,-дегесін, саудагер Итбайдың алдына: 

батсайы, шайы, қырмызы, барқыт, берен товарларды жайып салды [4, 3 б.] 

«Келін, қайырлы болсын, біз мынау Әбішпен құда болып, келіп отырмыз[4, 

26 б.]. Он бес жасар Ғайшаны айттырып, құда түсіп, оның «келін» статусына ие 

болғанын шығарманы оқи отырып байқаймыз. 

Тұрлықұлға бергеніне қыздың шешесі разы болмаса, онда қыз бен шешесі 

бірыңғай болғандығы ғой, сен қыздың шешесімен орайласқаның дұрыс болар[4, 

14 б.]. Қыз бала бойжетіп – қыз атанады. Тұрмыс құрып, келін болады. 

Құрсағына сәби бітіп, балалы болғанда ана (шеше) болады. Шығармада ана сөзі 

басқа нұсқамен көрсетілді: 

«Апа, ағамдар не сөйлесіп отыр?» [4, 33 б.] - деген мысалдан «шеше» 
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сөзінің «апа» нұсқасында қолданылғанын байқаймыз. 

С. Көбеевтің аталмыш романында әйел затына байланысты мақал-

мәтелдер де кездеседі:  

«Байдың қатыны өлсе төсегі жаңғырар, жарлының қатыны өлсе, басы 

қаңғырар» [4, 8 б.] 

«Есік көргенді алма, бесік кергенді ал» [4, 8 б.]. 

Ғайшаны еркелету мақсатында бірнеше тіркестердің қолданысы бар: 

«Үкілім, кішкентай самауырды қоя қой, шырағым» [4, 15 б.]немесе ағасына 

бар назын өлең жолдары арқылы жеткізген Ғайшаның сөзінен:  

«Қалқамды сүйгеніне берем дейтін, 

Әкенің жан ашырлық сөзі қайда; 

Кез жасы, ренішіме қаламысың? 

Балаңды от пен суға саламысың?» [4, 29 б.] ағасының Ғайшаны «қалқам» 

деп еркелеткенін білеміз.  

«Сен бір шіріген жұмыртқа болдың ғой, қалқам...» деген сөйлемде 

Ғайшаның анасының үлкен бір өкпе-ренішпен айтылған сезімін аңғарамыз. 

Бұл шығармада өзге де әйел адамның статусын көрсететін атаулар 

кездеседі, мысалы, қалыңдық, бәйбіше, қатын, жеңге, тоқал, құдаша, жесір. Бұл 

тіркестерді төменде келтірілген шығарманың үзінділерінен көреміз: 

1) Тұрлықұл деген байдың, қырық жыл отасқан Қанша деген 

бәйбішесі елу бес жасында қайтыс болған. 

2) Малға қызын кім бермеуші еді. 

3) Қатыны да тәуір адам екен Құрекең құдаша деп ойнап жатты, 

менің кезім әлгі баласында болды. 

4) Енді шалқасынан жатып, бозбала кезіндегі қалыңдық 

ойнағаны есіне түсіп, ендігі заман сондай болар ма екен деп тәтті қиялда 

жатып, талығып көзі ұйқыға кетті. 

5) Жеңгең ұната ма екен? Әйелдің бір көлденен билік болатын, 

білдің бе? 

6) Бұл — Амантайдың алғашқы қатыны Ажар өлген соң алған 

тоқалы, өзі 

би кісі. 

7) Кеңшалғын мен Тасөткелді, тағы әнеугі өзіңеайтқан жесір 

әңгімесін ұмытпаған көрінеді. 

Қорыта келе, зерттеу мақсатына сәйкес басты міндеттердің барлығы дерлік 

жүзеге асты деп айта аламыз. Осы зерттеуде  Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» 

романында «Әйел» концептісін қаншалықты деңгейде колдануын танып 

айқындауды мақсат қылдық. Бұл тараптан келгенде зерттеуде алдымызға 

қойған, шешуге тиіс міндеттер толық ашылды деп бағалай аламыз. "Әйел" 

концептісінің лингвомәдени ерекшелігі қазақ дүниетанымында қалыптасып, 

ұлттық санада тіл арқылы сақталған деген тұжырымға келе аламыз.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Оспанова Г. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

Одна из важнейших задач современной школы-формирование 

функционально грамотных людей. Что такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность-способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Сегодняшнее общество испытывает необходимость в людях, способными 

решать проблемы, принимать решения, критично мыслить, эффективно 

обмениваться идеями и работать в группе и команде. 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, 

умения общаться с различными людьми в различных ситуациях, не испытывая 

при этом дискомфорта. Поэтому формирование умений связно изложить мысли 

в устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, 

умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу-одно из самых 

важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, 

где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности-письму 

и чтению, говорению и слушанию. 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и 

операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью. Новая обновленная программа обучения ориентирует учителя 

на развитие функциональной грамотности учащихся. 

При работе с текстом оцениваются умения, овладения которыми 

свидетельствует о полном понимании текста, нахождении информации, 

интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его форму, их 

оценка. Для оценки умения находить информацию в тексте, используются 

задания, при выполнении которых обучающемуся требуется просмотреть текст, 

определить его основные элементы и заняться поисками необходимой 

информаций, выраженной в иной (синонимичной форме) , чем в вопросе. 
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Для оценки умения интерпретировать текст обучающимся предлагается 

сравнить различную информацию в тексте, обнаружить доводы в 

подтверждении выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных 

мыслей автора или уловить суть текста. 

Обучающийся, выполняя задания должен связать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить 

утверждение, сделанное в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

привести доводы в защиту своей точки зрения: 

1. Осмысленно читать и вопринимать на слух, а также 

продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного 

характера, литературные тексты); 

2. Уметь извлекать информацию из разных источников; 

3. Учиться находить и критически оценивать информацию из 

СМИ и Интернета; 

4. Уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 

5. Уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные 

обозначения и уметь применять их при подготовке собственных текстов; 

6. Реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом. 

В сегодняшних условиях существуют множество методов и приемов 

работы с текстом. На уроках русского языка и литературы на разных ступенях 

обучения дублируются навыки и умения, продуктивные приемы работы с 

текстом: как за минимум отведенного на уроке времени добиться 

результативности чтения, а урок превратить в увлекательное интересное 

исследование. 

Например, метод дискуссии, дебатов я начинаю вводить в практику 

работы уже с учащимися 5 класса. В старшем подростковом возрасте 

предложенный метод наиболее интересен, так как способствует 

формированию умений вступать в контакт с любым типом собеседника и 

поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила, слушать 

собеседника, стимулировать собеседника к продолжению общения, изменять 

при необходимости речевое поведение. 

Такой метод позволяет учащимся свободно излагать свои мысли, свое 

мнение, тоску зрения, а также проводить связь с жизнью. На уроках я также 

использую метод проектов, защита презентаций, создание и демонстрация 

компьютерных презентаций, которые помогают продолеть трудности, 

связанные с личностными переживаниями, чувством неловкости, 

неуверенности. Индивидуальная работа на уроках с применением приемов 

критического мышления помогает учащимся интерпретировать, 

систематизировать, критически оценивать, анализировать информацию. 

Например, при формировании умения ставить перед собой цель, вначале 

учащиеся под руководством учителя приобретают опыт целеполагания на 

уроках. Затем организуется их мотивация, знакомство с понятием цели 

деятельности и алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся начинают уже 

самостоятельно применять изученный способ постановки учебной цели на 
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предметных уроках и во внеурочной деятельности, рефлексировать свой опыт 

целеполагания, основываясь на согласованном общем способе, уточнять и 

корректировать свои действия, осуществлять самоконтроль. Здесь, собственно, 

у учащихся и формируется функциональная грамотность, отрабатывается, 

закрепляется требуемое умение. 

Учащимся предлагаются тексты разных жанров: отрывки из 

художественных произведении, биографии, тексты развлекательного 

характера, личные письма, документы, статьи из газет и журналов, 

инструкции, рекламные объявления, географические карты и другие. В них 

используются различные формы представления информации: диаграммы, 

рисунки, карты, таблицы и графики. 

В современном образовательном процессе является актуальным вопрос не 

только о передаче знаний от педагога к ученику, но и о воспитании 

мотивированной, инициативной личности учащегося, ориентированной на 

успех и карьеру, на реализацию жизненного и профессионального пути. В 

настоящее время ученику нужно передавать не столько готовую информацию, 

сколько методы ее получения, осмысления и применения, в результате чего он 

овладевает методами извлечения знаний, необходимые ему для дальнейшего 

саморазвития. 

Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении учащимися 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования, подготовки трудовой деятельности, участия в 

труде и жизни общества. 

В своей работе особое внимание уделяю такому виду работы, как 

комплексный анализ текста. 

Вот примерный план анализа текста любого типа речи: 

1.Выразительное чтение текста 

2.Словарная работа 

3.Ключевые слова 

4.Тема текста 

5.Идея текста 

6.Тип текста 

7.Стиль текста 

8.Средства речи и их роль 

Работа с текстом на уроках русского языка и литературы позволяет 

развивать творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, 

улучшать качество речи. 

Как сделать, чтобы задания на уроках русского языка и литературы 

обеспечивали развитие ученика- учили мыслить, действовать, формировали 

устойчивые навыки поведения в реальных жизненных ситуациях? Как 

сохранить потребность к обучению на протяжении всей жизни? В своей 

практике я использую таксономию Блума. Таксономия Блума-иерархическая 

система, которая определяет уровни познания, помогает правильно ставить 

цели в обучении, формулировать проблемы и задания для учащихся, 
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подбирать адекватные оценочные инструменты, проводить рефлексию по 

результатам обучения. Таксономию Блума можно использовать для любого 

предмета, возраста или формата обучения. 

Я желаю, чтобы дети, которых я учу, были рассуждающие, не 

испытывающие страха перед доской, аудиторией, неправильным ответом. 

Учащиеся не должны бояться высказывать и писать свои мысли, проявлять 

инициативу, делать вывод. Они должны иметь на все свою точку зрения, не 

пользоваться готовой информацией, а работать с дополнительной 

литературой, приносить новую сенсационную информацию, которой владеет 

только он. 

Используя современный подход к системе образования, мы значительно 

повышаем качество знаний наших учащихся и, самое главное, они 

соответствует своему времени. 
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                   ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ 

                                               

                                                     Өтеген Н.  

                         Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Дәл қазіргі сәтте «Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет» дегенде ойыма 

азды-көпті қаламгерлер есімі мен шығарма атаулары түсетінінің өзі мені 

қуантады. Мүмкін, мектеп қабырғасында егемендік алған жылдан бастау 

алатын қазіргі қазақ әдебиеті өкілдерін өткен де болармыз. Тума талант ақын, 

жата-жастана кітап оқитын зерделі оқушы болмағандықтан әдебиеттің уақыт 

тезіне қарай жіктеліп отыратын жүйесіне аса көңіл бөлмеппін де, бөлуге 

қызықпаппын. Есімде көп сақталғаны соғыс жылдарындағы балалардың 

ауыртпалық арқалаған бейнесі. Сол үшін де маған көркем шығарманың тұла 

бойы тек зұлмат жылдардың сұрқай көрінісінен тұратындай көрінетін. Одан 
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кейінгі замандарда жазушылар қозғайтын тақырып құдды таусылып қалғандай 

сезілетін. Дегенмен, Қ. Жұбановтың сөзімен айтсақ: «Халық әдебиеті халықпен 

құрдас, онымен бірге жасасып келе жатқан кәрі нәрсе...» [1, 258 б.]. Демек 

көркем шығармалардың тақырыбы мен идеясы заман өңіне иек артады. Және 

сол «Әрбір жаңа шығарманың сол ескі тамырға көктеп өсуі» [1, 258 б.] заңды 

құбылыс екенін ескерсек, оқырманға постмодернистік бағытта жол тартқан 

бүгінгі сөз өнерінің үлгілерін әдебиеттің қайта түлеуі барысында қалыптасқан 

ерекше бағыт деп қабылдаймыз. Алайда аталған бағытқа келгенде біздің оқу 

құралын пайдалабағынымыз үлкен өкініш. Аннан-мыннан бір оқып, шатасып 

әлекпіз. Осы тұста жас әдебиеттанушы Елдос Тоқтарбайдың мына бір сөзі 

көкейдегі көп ойдың түйінделген көрінісі секілді: «Негізі әдебиеттанудың 

өзекті мәселелерімен айналысатын бас мекеме – М. Әуезов атындағы Әдебиет 

және өнер институты. ҚР Білім және ғылым министрлігі болашақ «әдебиетші» 

мамандарға жандары ашыса, оқу бағдарламасы, оқу құралын реттестіру 

шараларын осы институттың құзырына берсе екен... Әйтпесе, жекелеген 

ғалымдардың сапасыз, оқу бағдарламасының талаптарына сай емес оқу 

құралдары студенттерді шатастырып жатыр!» [2]. 

Десе де, стилі ерек, қолтаңбасы бөлек, аты жиі аталып жүрген сөз 

зергерлерінен мүлдем бейхабар емеспіз. Егемендік алып етек-жеңімізді 

жинаған тұста жазушыларымыздың қалам тербеген тақырыптарының алғашқы 

легі ядролық қарудан зардабы, қасіретті желтоқсан оқиғасы, Ауғанстан 

соғысының салдары, сондай-ақ, адам бойында жатсыну сезімдерінің көрініс 

табуы болды. Осы оқиғалардың көркем үлгісі қилы кезеңдердің куәсі болған, 

көзімен көріп, естіп өскен жазушылар қауымының қаламынан қалт кетпеді.   

Жазушы Асқар Алтайдың бірнеше әңгімесі ядролық жарылыс тақырыбына 

арналған. «Кентаврда» сөз болатын Басарыстың тағдыры Семей жанындағы 

радиациялық аймақта қоныс тепкен 500 мыңдай адамның шеккен азабының тек 

бір мысалы. Шындығында ұсқыны бұрын адамдар арасында кездеспеген  

«құлын-бала», «құлын-жігіт» екі рет ажал құшты. Алғаш рет Басарыс 

пенделердің қолдан жасаған ессіз әрекеті салдарынан өмірге келмей жатып-ақ 

өлді. Яғни, туындының салмақты ойы жаратылысынан жасырынып, үнемі 

тасаланумен күн кешу, өзіне лайықтап берілген адамдар шеңберіне тіптен кіре 

алмай, тілдеспей өмір сүру өліммен тең екенін аңғартты. Ал соңында бұл 

дүниемен қоштасуы әңгімедегі кейіпкерлердің жауыздығынан орын алады. 

Мұнда зарықтыра қолы жеткен баласының тірі болуы Аққазы мен Моншаққа 

алданыш. Ал «құлын-балаға» бір пендемен тілдеспей, оларға жоламау – күйік. 

Бұл да болса бала психологиясының жай-күйіне ересектердің бір жақты 

қарайтындығының көрінісі. Асқар Алтайдың шығармашылығында Семейдегі 

сынақтың зардабын тартқан балалардың бейнесі «Дегелеңдегі қызыл күн» атты 

шағын әңгімесінде де сөз болады. Әңгіме ауыл балаларының көбі қызыға да, 

қызғана қарайтын «атаман» атап кеткен Қажымұрат есімді баланы суреттеумен 

басталады. Болашағынан үміт күттіретін ол жер сілкініп, жан-жақтан тастар 

құлап, гүріл аспанды қақ айырғанда: «Айтуар! Айтуар! Ананы қара!? Дегелең 

жақтан саңырауқұлақ шықты. Саңырауқұлақтың үлкенін ай! О-охо-хо! Қызыл 
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күн шықты...»[3, 10 б.] - деп айқайлып, атом бомбасынан көз алмай қарап 

қалады. Ертесіне бомбаның отты сәулесіне қарығып қалған Қажымұраттың көзі 

көрмей қалады. Автор оқиғаны оның досы тарапынан баяндай отыра адам өмірі 

барлық жағынан тек артықшылықтарға құралмайтындығын ұқтырғысы келді. 

Бұл да болса «бір кем дүниенің» кебі. Алайда автор шығарма соңын «Бұл күнде 

Дегелеңге ел қайта көшіп кеп жатыр. Елмен бірге тауға арқарлар да оралыпты. 

Енді сәуле ауруына шалдыққан Қажымұрат та оралар... Оның суқараңғы 

жанары жазылған да шығар. Кім біледі?!»[3, 11 б.] деп күдік артын үмітке 

жалғайды.  

Адамның денесіндегі кемістікке жатырқай қарау қоғамға тән құбылыс. 

Жоғарыда қаузалған тақырып аясы сол кемістікке себеп болған оқиға жайлы 

болса, ендігісі «Сақалды қызға» қарай ойыспақ. Яғни, Алла мыңның біріне өзі 

жіберетін сынақ. Нұрғали Ораздың бітімі бөлек әңгімесінің тақырыбы Үміт 

есімді сақалды қызға арналған. Ал тақырып аясында қозғалатын мәселе 

бірнеше адамға тиесілі. Бірінші және басты кейіпкер – суретші. Шағын ғана 

әңгіменің тілі мен идеясы жымдаса отырып, суретші образы арқылы 

шығармашылық тұлға болмысын ашады. Суретші өмірбақи мал тауып, мансап 

қуу үшін емес, бір пайыз талантқа құрмет көрсетіп, жан рахатына қызмет ету 

үшін сурет салады. Бұған дәлел ретінде екі үзіндіні алсақ: біріншісі, «Иә‚ маған 

кенет мынау мың сан бояулардың iшiнен өз бояуымды табуым керек‚ мейлi‚ ол 

басқалардай соншалықты әдемi болмай-ақ қойсын‚ көздiң жауын алып 

жұтынып тұрмай ақ қойсын, бiрақ өз бояуым болуы керек деген ой түстi» [4] - 

деп ешкімге ұқсамауға талпынатын нағыз шығармашылық адам түсінігін 

танытуы. Екіншісін, өз суретін салмауды жалына сұрап келген сақалды қызға: 

«Мен... мұнда тек табиғат пейзаждарын жазу үшiн ғана келгенмiн. Бiз, 

суретшiлер осылай сөйлегендi ұнатамыз. Өйткенi “сурет саламын” дегенге 

қарағанда, “картина жазамын” деген сөздiң мағынасы әлдеқайда терең» [4] - 

деп қайырған жауабынан көреміз. Шығармада суретшінің кейпі көбіне жазушы 

досы арқылы айшықталады. Оның адами қасиеттері де жазушы бағалауымен 

биіктей түседі. Алғашында қаламгер досын сырт бейнесіне мән бермейтін, 

салдыр-салақ адам етіп сипаттайды. Кейін «Идея дегенiмiз – ғарышта қалқып 

жүретiн материясыз сана. Кiм елгезек, iзденiмпаз, ең бастысы, еңбеккер болса, 

сол ғарыштық идеяны өзгелерге қарағанда тезiрек тарата алады. Содан соң 

барып: «Әттеген-ай, сол ой менiң де басымда болып едi-ау!» дейтiндей iшкi 

таңданыс, өкiнiш, әрi-берiден кейiн қызғаныш та туады» [4] - деген сөзінен 

оның өзіндік «мені» бар екенін аңғартады. Ал боямасыз адал қалпы 

жазушының «бағалауым керек еді-ау» деп сирек кездесер жақсы қисетті үлі 

етуі мен өкініш сезімін туғызады. Екінші кейіпкер – Үміт. Сақалды қыз 

арқылы, меніңше, Нұрғали Ораз біреудің ойымен өмір сүру азабын жеткізгісі 

келді. Бақытты өмір сүруге сақалы кедергі жасап, иектегі түксіз көпшіліктің 

ортасында жүре алатын күннің өзі сатылатын бақыттай көрінеді. Дәрінің 

көмегімен қыз өзін, қаламының құдіретімен суретші суретін сақалыз етпек 

болады. Автор адам қашан да өз болмысымен әдемі, ал суретші шындықтықты 

бүкпесіз бейнелесе ғана суретші деген келелі тұжырымды керемет 
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тоғыстырады. Әңгіме «Бiттi! Жаратылысқа ешкiм де қарсы тұра алмайды! 

Ешкiм де... Қарсылықтың бәрi де – қиял. Шайтанның ойыны» [4] – деп 

аяқталады.  

Тарих тезінен өткен әдебиеттің тәуелсіздік жылдары түлеген соны 

үлгілерінің бір парасы жоғарыда аталған қаламгерлер есімімен тығыз 

байланысты. Олар ұрпаққа өткен мен бейбіт күн аралығындағы көпірді жалғап 

берді, жалғап келеді де. Олардың мойнында рухани жұтаңдықтың алдын алу 

жүгі тұр. Жүк салмағының ауырлығы сол «Қазір – жаһандану дәуірі. 

Жаһандануға қарсы тұратын антивирус – әдебиет!» [2]. Тек келер ұрпақ санасы 

«Астарлап, ишарамен сөйлеу, сөзге сараңдық, үкім айтудан, соңғы ақиқатпен 

кездесуден қашу – постмодернистік рухтағы бүгінгі қазақ прозасына тән басты 

қасиеттердің бірі» [5] болып отырғанын түсініп, зерделей білуі қажет.   
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 
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   Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

По словам Павловой Н. В. «Современный интерес к проблеме игры в 

культуре обусловлен характерным для гуманитарной мысли ХХ века 

стремлением выявить глубинные дорефлексивные основания человеческого 

существования, связанные с присущим лишь человеку способом переживания 

реальности» [1, с. 186]. Долгое время к игре подходили как к не совсем   

серьёзной области человеческой деятельности. Такой подход ограничивал 

исследование данного явления в основном сферами детской и актёрской игры.  

В последнее время феномен игры привлекает внимание всё большего числа 

учёных самых различных областей знания. Игру исследуют в рамках самых 

различных дисциплин: истории, искусства, философии, биологии, 

культурологии, эстетики, психологии (в частности, детской психологии), 

этнографии. 

Большинство ученых дали лишь языковое осмысление понятия, определяя 

языковую игру как отступление от лингвистической нормы: «…они имеют 
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место, когда говорящий играет с формой речи, когда свободное отношение к 

форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное. Это 

может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и 

каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т. д.)» 

[2].  

Таким образом, ученые предлагают языковую игру как прямую 

реализацию поэтической функции языка, ограничивая в целом область ее 

применения до художественной литературы. Эта линия лингвистической 

интерпретации термина была предоставлена в следующих исследованиях.  

В наши времена проблема языковой игры обрела значительную 

актуальность в 80-х годах 20 века, периоде особо эффективного исследования 

разговорной речи. Языковая игра в речи образуется по-разному. С одной 

стороны адресант применяет то, что уже ему известно, усвоил и в подходящее 

время профессионально произносит, а с другой стороны - языковая игра 

возникает именно в момент беседы. Исследование повсюду распространённого 

явления языковой игры позволяет углублению знаний о системе разговорной 

речи, об свойствах функционирования её элементов, о множестве форм 

современного русского литературного языка. 

B настоящее время динамично растет исследование языковой игры в СМИ, 

но эти работы также в основном сосредоточены на поиске лингвистических 

средств выражения языковой игры. Тем временем британский исследователь Д. 

Кристалл подчеркивает, что пространство языковой игры и средства ее 

реализации безграничны: «Игра со словами - общечеловеческая деятельность. 

Люди получают удовольствие в вытаскивании слов и воссоздании их в новом 

обличье, перестраивая в интеллектуальные узоры, находя внутри них скрытые 

смыслы и пытаясь использовать их по специально придуманным правилам в 

очень разнообразных вариациях» [4]. 

Обычно языковую игру объединяют с категорией комического. 

Комическое - «выражение автором своего отношения к чему-либо посредством 

смеха». А. А. Бернацкая отмечает: «Для исполнителя ЯИ необходимы чувство 

юмора, врожденное чувство языка и специфические, так сказать, инженерно-

конструкторские умения, чтобы производить реконструкцию формальной 

стороны высказывания» [5]. 

Ради «игры» с языком, необходимо владеть чувством юмора: «Можно 

сказать, что юмор - это одновременно и тип речевого поведения».   К тому же, 

для создания языковой игры нужно переконструирование речевого потока, что 

сходно с комическими трансформациями текста и дискурса.    

Имеется огромное количество обозначений понятия «юмор». В. Пропп 

отмечает, что «комизм соединяет в себе смешное и комическое». В нашей 

работе юмор считается как тип комического, который передается в 

приветливой шутке и не несет в себе оценки. 

Переосмысление устойчивых выражений (пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, цитат) стало, одним из средств создания комического эффекта 

в современных русских анекдотах. Во многих случаях устойчивое выражение 
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подвергается изменению для того, чтобы разрушить лексический стереотип, 

который содержится в сознании слушающего: «Разговор в магазине: У вас 

фанера есть?» Спрашивает продавец: «Вам для хозяйства?» «Нет, над 

Парижем полетать!», ответил покупатель. 

В указанном анекдоте иронически обыгрывается фраза «пролететь, как 

фанера над Парижем», значащего потерянную возможность, терпеть неудачу, 

оказываться не у дел, произвести какое-либо действие, получить что-либо.  

Отец привёл маленького мальчика к окулисту. Доктор спрашивает: «А 

что случилось? У мальчика нет одного глаза». Папа мальчика говорит: «Да! Я 

говорил жене, что семь нянек для мальчика ни к чему!» 

Всеми популярная пословица: «У семи нянек дитя без глаза» при помощи 

применения её в прямом значении, получает комический смысл.  

«Лев открыл пасть, и дрессировщик с головой ушёл в работу». 

В этом случае в прямом значении применяется устойчивое выражение 

«уйти с головой в работу». 

  Изменение фразеологизм ведет к образованию в нём иного добавленного 

смысла. 

К примеру, всеми популярное устойчивое сочетание «наступить на 

грабли» пользуется значением: «не думая о возможных неприятных 

последствиях, поступить так, что эти последствия дадут о себе знать». А в 

анекдоте данное выражение проявляет себя вот как: «Обходя разложенные 

грабли, теряешь драгоценный опыт». 

Не так давно массовое распространение приобрел даже особый жанр 

юмористического афоризма. Основной целью является заблуждение ожиданий 

читающего. Первичный смысл идёт на другой план. Цель – создание 

юмористического впечатления и ироническое понимание действительности: 

«В гости к сказке со своим Хрюшей не ходят». 

«Ни пуха вам, ни пятачка». 

«Кому на Руси жить хорошо, тому и на Канарах жить неплохо». 

Объявление: «Тамбовская служба знакомств подыщет вам надёжного 

товарища». 

Применение подобных выражений в разговорной речи способствует 

передать ощущения говорящего, чувства и эмоции. 

В нынешних анекдотах возникает пародия на рекламные слоганы, 

объявления, с помощью синтаксических средств.       К примеру, две цитаты из 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» звучат так: 

«В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов, там будешь горе горевать…» и 

«Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству 

уголок!» 

А в анекдоте они трансформируются вот как: 

«Оскорблённому чувству – уголок! Глушь! Саратов! Дорого» 

Применение подобных знаков препинания, как вопросительный и 

восклицательный знаки, тире, влекут внимание потенциальных покупателей.  
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Возникает   подражание на рекламное объявление, благодаря 

преобразованию     состава предложения. 

Пришли к мнению, что языковая игра как задуманное повреждение 

выражается в различных местах текста: лексико-томно-семантическом, 

грамматическом, синтаксический, стилистический; что языковая игра в 

заголовках реализует разные функции на основе от типологических свойств 

издания и намерений автора. Очевидно, что отношение публицистов к смеху 

как к простой и острой форме критики способствует реализовать разные 

коммуникативных намерений: разоблачение, оскорбления, юмор, сатира и 

другие. 
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ 

ОНОМАСТИКАСЫНДАҒЫ ОНИМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ 

 

Сақтау М., Емберген А., Кульжанова А. 

Қ. Жұбанов атыңдағы Ақтөбе өңірлік университеті 

  

Қазіргі тіл білімінде фольклор тілін, атап айтқанда оның ономастикасын 

зерттеу өзектілігі барған сайын артып келеді. Түркологиялық зерттеулерде 

фольклор тілін, оның ішінде ономастиконды зерттеу қажеттілігі тілде жоғалған 

архаизмдердің халық ауыз шығармашылығында сақталатындығымен 

анықталады, бұл кейіннен жалпы тілдік жүйені қайта құру үшін алғышарттар 

жасайды, сондықтан, олардың диахронды зерттеуі тіл дамуының жаңа 

тенденцияларының пайда болуына ықпал етеді. Пәнаралық зерттеулердің жаңа 

үрдістері жағдайында қазіргі тіл білімінде фольклорлық мәтіндердегі онимдерді 

«фольклорлық мәтіндермен, әдет-ғұрыптармен, халық өнерімен қатар, тілдегі 

мәдени кодтардың бірі, мәдени дәстүр мен тақырыптарды білдіру 
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формаларының бірі деп санауға болады. Сонымен қатар мәдениетті зерттеу 

және оның ежелгі күйін қайта қалпына келтіру көздерінің бірі болып саналады» 

[1, 56 б.]. 

Фольклорлық номинация соны жасаушы халықтың дүниетанымының 

мифологиялық моделін көрсететін мифологиялық ойлау түрімен анықталады. 

Ономастикада зерттеу объектісін белгілеуде терминологиялық 

айырмашылықтар кездеседі. Сонымен, фольклорлық мәтіндерді ономастикалық 

зерттеулерде зерттеу объектісі былайша көрсетіліп жүр: әдеби онимдер [2], 

мифонимдер [3, 87 б.; 4, 180 б.], фольклоронимдер [5, 40 б.]. 

А. В. Суперанская айтқандай, «мифоним ‒ своеобразный сектор 

ономастического пространства, созданный наподобие реальной его части. В 

него входят именования людей, животных, растений, народов, географических 

и космографических объектов различных предметов и т.п., в действительности 

никогда не существовавших» [6, 180 б.]. Кейбір еңбектерде терминге қатысты 

жалпы атау берілген. «Мифоним ‒ слово или краткое словосочетание, 

используемое как собственное или нарицательное имя божеств или 

вымышленных персонажей. Мифологическая лексика широко представлена в 

сказках, легендах, мифах, героическом эпосе, летописях, сказаниях и т.п. 

разных народов мира, а также в теологических трактатах и священных 

книгах христиан, мусульман и буддистов. Изучение мифонимики затруднено 

спецификой самого предмета исследования, размытостью границ 

между элементами» [7, 107 б.]. Бұл жұмыста біз фольклорлық терминді 

қолданған дұрыс деп таптық, бұл фольклордағы қарапайым онимияға қатысты 

екінші сөз деп түсініледі және мағыналандыру, яғни өзгерту қабілеті бар 

денотаттарды атауға қызмет етеді мазмұнның бастапқы жоспары және 

мағынаның контекстік реңктерін алу көрінеді. Фольклоронимдер ‒ имплицитті 

нысанда фрагменттер мен аспектілерді қамтитын және көрсететін этномәдени 

тілдік белгілеге тән мифологиялық сана. 

Зерттеудің белгілі бір мәселелері мен міндеттерін зерттейтін 

түркологиядағы жеке жұмыстарды атап айтар болсақ, XIX ғасырдың соңында 

Н. Ф. Катанов түркі фольклорының онимдерін лексикографиялауға әрекет 

жасады, кейінірек бұл еңбекте «түркі тайпаларының халық әдебиеті үлгілерінің 

бірінші томында кездесетін онимдердің алфавиттік көрсеткіші» көрсетілген [7]. 

Көрсеткіште жеке есімдердің этнолингвистикалық сипаттамасы, сондай-ақ 

фольклордағы кейіпкерлердің функциялары атау семантикасының қосымша 

бөлігін қамтитын дәстүрлі эпитеттерді тізімдейді. 

Академик Н. Ф. Катановтың тыңғылықты жұмысы облыста баға жетпес 

зерттеу болып табылады түркі халықтарының этномәдени кеңістігінің бүгінгі 

күнге дейін маңыздылығын жоғалтпайды. Жеке татар фольклорындағы есімдер 

аз зерттелген, бірақ татар тіл білімінде мыналарды бөліп көрсету керек татар 

халық әндерінің ономастиконын алғаш зерттеген А. Р. Биктимированың 

жұмысы [7]. 

Қазіргі түркі тіл білімінде фольклоронимдерді зерттеуге де көңіл бөлінеді. 

Бұл тұрғыда Ф. Р. Халыговтың «Әзірбайжан тілінің фольклорлық 
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ономастикасы» атты еңбегі ерекше. 

Әзірбайжан фольклорының материалында уақыт сынынан өткен 

онимдерге назар аударылатын диалектілік халықтық сөйлеу тілін 

қалыптастырудың маңызды рөлі көрсетілген [8, 25 б.]. Автордың жұмысы 

фольклордың әртүрлі жанрлық ерекшеліктеріндегі фольклоронимдерді талдау: 

дастандар, халық ертегілері мен аңыздары, паремиялар және Әзірбайжан 

фольклорының басқа да үлгілері. Қазақ тіл білімінде фольклорлық ономастика 

әр түрлі аспектілерде қарастырылған. С. Е. Керімбаеваның «Ономастикалық 

экспликация» атты еңбегінде қазақ тілі дүниесінің мифологиялық үлгісі [9] 

зерттеліп, қазақ тіліндегі атауларыдың өзіндік мифологиялық ерекшеліктері сөз 

болған. Автор «мифоним» терминін фольклордағы онимдерге сілтеме жасау 

үшін қолданған. Оның пікірінше, әлемнің этникалық тұрғыдан анықталған 

мифонимдік картиналарының бейнелерін беретін мифологиялық сана мен оның 

реликтерінің өнімдері мен өкілдері. Жұмыста мифоним әлем туралы білімді, 

оның нақты көзқарасы мен мифологиялық қабылдауын модельдейтін танымдық 

категория ретінде қарастырылады. Д. М. Керімбаевтың [10] «Қазақ 

фольклорының онимдердің құрамы мен этнолингвистикалық сипаттамасы» 

атты еңбегі онда әртүрлі жанрдағы фольклорлық онимдердің идеоэтникалық 

семантикасы сипатталған ерекшеленеді, Автор тиісті есімдерді реликтердің 

құрылымы мен семантикасында сақталған белгілер ретінде қарастырады және 

архаикалық табынушылық, пұтқа табынушылық, діни мағыналардың 

субстраттары, халықтың салт-дәстүрлері тұрғысынан түсіндіреді. 

Д. М. Токмашевтің «Шор батырлық эпосындағы антропонимдер: 

салыстырмалы-тарихи аспект» еңбегінде [11] шор эпикалық антропонимдерінің 

материалында эпос кейіпкерлерінің есімдері қалыптасқан негіздердің 

лексикалық-семантикалық топтары, шор эпикалық антропонимикасы, негізгі 

этнолингвистикалық қабаттар анықталды. Бұл жұмыстың маңыздылығы 

Саяноалтайдың жақын туыстас түркі халықтары – алтайлықтар, хакастар және 

тувалықтар эпосы кейіпкерлерінің есімдерімен салыстырғанда шор эпикалық 

антропонимиясын зерттеумен анықталады, олардың фольклоры да аз 

зерттелген. Автор атап көрсетеді антропонимиялық изоглоссиялық эпостарды 

ажыратуға мүмкіндік беретін параллельдердің болуы ұқсас немесе ұқсас 

семантикалық және сөзжасамдық құрылымы бар Саян-Алтай түріктерінің 

атаулары болып келеді. Параллельдерді анықтау ғалымға эстетикалық және 

дүниетанымдық ортақтықты орнатуға мүмкіндік берді. Оңтүстік Сібірдің түркі 

халықтарының қарым-қатынасы, сондай-ақ олардың тілдер мен мәдениеттердің 

генетикалық байланысы. 

Жоғарыда аталған барлық жұмыстарда фольклоронимдер халықтың 

этномәдени ерекшеліктері мен оның антропонимикасының тарихи дамуының 

құндылығы болып табылатын мәдени белгілермен ұсынылған. 

Осылайша, жүргізілген шолу негізінде түркі фольклорында 

фольклоронимдерді зерттеуде үлкен тәжірибе жинақталды, бірақ мәселені 

қарастырудың теориялық бағытында әлі де кемшіліктер бар. Түркі тілдерінің 

фольклорында онимдер аз дәрежеде зерттелген, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, 
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әндер жеткілікті егжей-тегжейлі талданған жанрлар деп атауға болады. Түркі, 

оның ішінде қазақ фольклорының қалған жанрлары, олар әлі де зерттеудің 

әртүрлі кезеңдерінде және ерекшеліктері туралы түсінік беретін күрделі 

жұмыстарда оларда жеке есімдерді қолдану жоқ. Негізінен, фольклорлық 

мәтіндердегі ономастикалық материалды зерттеу кезінде онимнің 

мифопоэтикалық мағынасына ғана емес, сонымен қатар жеке атаудың жалпы 

тілдік және сөйлеу функцияларына ерекше назар аударылады. Түркі 

фольклорлық ономастика жөніндегі жұмыстарда фольклордың әртүрлі 

жанрларын зерделеу кезінде олардың өзіне тән ерекшеліктерін, пайда болу 

және даму ерекшеліктерін анықтау айқындаушы фактор болып табылады. 

Фольклорды зерттеу үшін ежелгі түріктердің мифологиясынан, үрдіспен бірге 

жүретін салт-дәстүрлерден материалдар да қарастырылады. 

Қорытындылай келе, мынаны атап өту керек онимдер - бұл жазба кезеңге 

дейінгі халықтың ауызша және поэтикалық шығармашылығында жазылған 

ерекше материал. Фольклорды зерттеу ұлттық мәдениеттің проблемаларымен, 

халықтың этникалық құрамымен, әртүрлі көзқарастармен, белгілермен, әдет-

ғұрыптармен тығыз байланысты болғандықтан, фольклор мифологиялық 

тұрғыда жазылған этномәдени мәліметтерді репрезентациялауда 

маңыздылығын көрсетеді. 
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ТАНЫМЖОРЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Салиева Д., Райсова А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Биологиялық объектілерді зерттеуді табиғаттағы тікелей бақылауларсыз 

және зерттеулерсіз елестету мүмкін емес. Ол үшін арнайы сабақтар бар – 

экскурсиялар. Бастапқыда сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстардың 

қосымша формалары ретінде пайда болған биологиялық экскурсиялар біртіндеп 

оқу процесіне оның құрамдас бөлігі ретінде енгізіле бастады, оқу процесін 

ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде сабаққа белгілі бір қолдау көрсете 

бастады. Биологияны оқытуда экскурсия әдістемесінің дамуына Герд, В. В. 

Половцев, к. п. Ягодовский, В. Е. Райков, н. М. Верзилин, В. М. Корсунская, и. 

Д. Зверев, и. И. Полянский және басқа биолог әдіскерлер айтарлықтай үлес 

қосты.   Биологияны оқытуға экскурсияларды енгізу мектептегі биологиялық 

білім берудің міндеттерімен және мұғалімдер мен студенттерге оқытудың бұл 

формасы ашатын мүмкіндіктермен байланысты. Экскурсиялардың танымдық 

және тәрбиелік маңызы зор. Олар оқушылардың білімін кеңейтеді және 

тереңдетеді. 

Жетекші әдіскер мұғалімдердің көпжылдық тәжірибесі пәнге деген 

сүйіспеншілік, биологияның белгілі бір саласына деген қызығушылық шебер 

экскурсияда сирек туылмайтындығын көрсетеді. Бұл таңдалған тақырыптың 

өзектілігін негіздейді: "Биологияны оқыту әдістемесіндегі экскурсиялардың 

рөлі". Зерттеудің мақсаты экскурсиялардың орындылығын және оларды орта 

мектепте биологияны оқыту курсында қолдану әдістемесін анықтау болып 

табылады. Бұл зерттеудің объектісі оқушылардың танымдық және оқу іс-

әрекетін белсендіру құралы ретінде "Зоология" бөлімінің мысалында жалпы 

білім беретін мектепте биологияны оқыту әдістемесіндегі экскурсиялардың 

рөлін зерттеу болып табылады. Зерттеу пәні жалпы білім беретін мектепте 

биологияны оқыту әдістемесінде экскурсияларды қолдану болып табылады. 

Зерттеу гипотезасы-орта мектепте "Биология" курсында экскурсия жүргізу 

оқушылардың танымдық және оқу іс-әрекетін жандандыруға ықпал етеді. 

Зерттеудің жаңалығы Қиыр Шығыстағы зооорталықтар желісін кеңейту 

қажеттілігіне байланысты, соның ішінде әлемнің әртүрлі табиғи аймақтарынан 

түрлердің жасанды түрде тіршілік ету жағдайлары бар хайуанаттар бағының 

арқасында, сондықтан Питон зооорталығында жануарлардың құрамы мен 

орналасуы туралы ақпарат және әртүрлі тақырыптық немесе жан-жақты 

экскурсиялар өткізу мүмкіндіктерін бағалау қажет. 
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Биологияны оқыту мұғалімнің студенттермен жұмысы барлық формаларда 

биологиялық ұғымдарды, диалектикалық-материалистік дүниетанымды, өзіндік 

практикалық жұмыс дағдылары мен дағдыларын дамытатын мақсатты оқыту 

мен тәрбиелеу жүйесі болған жағдайда ғана сәтті болады. Сондай-ақ, экскурсия 

сияқты оқыту формасын қолдану қажеттілігі олардың барысында байқау, 

оқушылар бұрын байқамай өткен құбылыстар мен нысандарды көре білу 

қабілеті дамитындығында екенін атап өткен жөн. Сондықтан мектептерде 

биологияны оқытуды ұйымдастырудың маңызды формасы-бұл теорияның 

практикамен байланысы орнатылатын экскурсиялар, оқушылардың назарын 

сыныпта оқуға қол жетімді емес табиғи құбылыстарға аударады. 

Экскурсияларда табиғатпен қарым-қатынас білімді эмоционалды қабылдауға 

ықпал етеді, өсімдіктер мен жануарларды адамның зиянды әсерінен қорғау 

қажеттілігіне сендіреді. Оқытудың дербес нысаны бола отырып, экскурсия 

қазіргі заманғы мектептегі оқу-тәрбие жұмысы жүйесінің маңызды құрамдас 

бөлігі болып табылады және жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға 

елеулі үлес қосады. 

Сабақ-экскурсиялардың басты артықшылығы-тарих және мәдениет 

ескерткіштерін табиғи күйінде көретін немесе мұражай экспозициясында 

сауатты безендірілген оқушылардың "қатысуының әсері". Бұл сабақ-

экскурсияның жоғары танымдық деңгейіне ықпал етеді, өйткені оның 

барысында оқушылардың сезімдік қабылдауы мен эмоционалдық саласы әсер 

етеді. Дәстүрлі сабақ пен экскурсия сабағын салыстыру бірқатар жалпы 

белгілерді анықтауға мүмкіндік береді. Олардың ең бастысы-оқыту мен 

тәрбиелеудің мақсаттары мен принциптерінің бірлігі. Сонымен қатар, 

экскурсия алдына қойылған міндеттер пән бойынша оқу бағдарламасының 

мазмұнынан туындайтын міндеттерге бағынады. Кәдімгі сабақ кезінде де, 

сабақ-экскурсия барысында да оқу материалы белгілі болады, сол тақырыпты 

оқушы біледі, материалды игеру мұғалімнің жетекшілігімен жүреді. Мұндай 

сабақ-экскурсиялардың мазмұны алдыңғы сабақтарда өткен материалмен 

тікелей байланысты, сонымен бірге алынған көріністер, бақылау нәтижелері 

және табиғатта жиналған көптеген келесі сабақтарда қолданылады. Мұғалім 

алдын-ала жылдық жоспарда экскурсиялардың уақытын анықтайды, ал тиісті 

сабақтарда жоспарланған экскурсия алдында студенттер үшін табиғаттағы 

зерттелген құбылыстармен танысу қажеттілігін тудырады. Сонымен қатар, 

табиғатта анықталуы керек сұрақтар ерекшеленеді, экскурсияға дайындық 

тұрғысынан материалды қайталауға және алдын-ала таныстыруға арналған 

тапсырмалар беріледі. Мұғалім экскурсиядан кейін кері байланысты 

қамтамасыз етеді: не істеу керек, содан кейін көргендерінен есте сақтау керек 

және жиналған материалды демонстрациялар мен практикалық жұмыстар үшін 

қалай пайдалану керек. 

Сабақ-экскурсияларды өткізу әдістері оқушыларды жергілікті жерді 

шарлауға, құбылыстарды байқауға, салыстыруға және байланыс орнатуға, 

қажетті объектілерді табуға, өзіндік натуралистік жұмыс дағдыларын — 

табиғатты қарапайым зерттеу дағдыларын игеруге үйретеді. Сабақ-



599 
 

экскурсиялар оқушыларға оқыту мазмұнын кең, жан-жақты қамтуға, физика 

және химия заңдары, физика және биология, тарих және география 

сабақтарында оқылатындардың өзара байланысын көруге көмектеседі, 

сондықтан мектеп экскурсиясы оқытудың кез-келген түріне қарағанда 

пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Оқушылар заманауи ғылымның дамуы мен жетістіктері туралы хабардар 

болуы керек. Сабақтарда, факультативтерде, үйірмелерде оқушылар ең 

маңызды ғылыми жаңалықтармен танысады. Бірақ тіпті танымал ғылыми 

фильмді немесе арнайы телешоуды көру студенттерге ғылыми-зерттеу 

институтындағы, агробиостанциядағы немесе зертханадағы ғылыми қызметпен 

тікелей әсер ету сияқты әсер етпейді. Көбінесе мектеп экскурсияларында 

студенттер қарапайым зерттеулер жүргізеді: олар топырақты немесе 

жапырақтарды химиялық талдау әдісімен зерттейді, метеорологиялық немесе 

фенологиялық бақылаулар жүргізеді, туған өлкесінің тарихы туралы 

материалдар жинайды. Сонымен бірге олар ғылыми зерттеу әдістерін 

қолданады, ғылыми қызметке қосылады. Экскурсия барысында студенттер 

білімді жаңа жағдайға ауыстырады, танымдық мәселелерді шешудің жаңа 

тәсілдерін ашады. Сонымен, экскурсияларды оқу-тәрбие процесінің жоспарына 

қосу олардың мазмұны мен алдыңғы сабақтарда өткен материалдар арасындағы 

байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Экскурсия барысында алынған 

көріністер мен білім, бақылау нәтижелері көптеген кейінгі сабақтарда, сондай-

ақ сабақтан тыс және сыныптан тыс сабақтарда қолданыла алады. 

Мектеп экскурсиясын дайындаудың негізгі кезеңдері                                                                            

Кез – келген тақырып бойынша жаңа экскурсия құру-бұл бүкіл жұмысшылар 

тобының белсенді қатысуын талап ететін күрделі процесс. Болашақ 

экскурсияның мазмұны, оның танымдық құндылығы әдіскерлер мен гидтердің 

біліміне, олардың құзыреттілігіне, педагогика мен психология негіздерін 

практикалық игеру дәрежесіне, аудиторияға әсер етудің тиімді әдістері мен 

әдістерін таңдай білуге тікелей байланысты. 

Сонымен, біз биологияны оқытудың қазіргі жүйесінде мектеп 

экскурсиялары оқу процесін ұйымдастырудың тиімді және алмастырылмайтын 

түрі бола отырып, маңызды рөл атқаратынын білдік. Экскурсиялардың 

мазмұны алдыңғы сабақтарда өткен материалмен тікелей байланысты, сонымен 

бірге экскурсия барысында алынған көріністер мен білімдер, бақылау 

нәтижелері, сондай-ақ жиналған табиғи материалдар көптеген келесі 

сабақтарда, сондай-ақ сабақтан тыс және сабақтан тыс сабақтарда қолданыла 

алады. 
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М. Әуезовті жас өскіндерге таныту айналасындағы ізденіс әлемдік 

әдебиеттегі аса ірі тұлғаны таныту үшін қажет екендігін түсінеміз. Замана 

перзенті ретінде қай елдің жазушысы, көсемсөз иесі болса да саналатынын, 

заман айнасы ерітнде шығармаларынан көрінетінін байқаймыз. Жазушының 

шығармаларының ортасының әлеуметтік-саяси ахуалынан, өмір сүрген 

кезіндегі жағдайлардан әрі өнердің барлық түріне қойылған талаптардан аулақ 

болмағанын көреміз. Бүгінгі көзқараспен өткен тарихқа сын айту үлкен 

зерделілікті керек ететіндігін, көркем өнер мен әдебиетке керек ерекшелік 

ретінде қарастырады. Оқушылар 7-сыныпта М. Әуезовтің «Көксерек» 

әңгімесімен танысады. Қ. Бітібаеваның айтуынша, жазушының «Көксерек» 

шығармасы табиғатты бағындырып, өктемдік жасап, табиғаттың заңдылығын 

бұзудың ақыры баланың өлімімен аяқталатынын, адамдардың Көксеректіңң 

ерекше қатыгез боп өсуіне кінәлі екендіктерін, шығарма оқи отырып, 

«Көксеректің апанын талқандап, көзін ашпаған хәлінде жатқанына қарамастан, 

енесінің уызынан айырған адамдардың жауыз екендіктерін немесе дала тағысы 

қасқыр әрі арлан Көксеректің өзі жауыз ба?» - деген екі сұрақ қатарласып, 

оқырманды қыдықтағандай етіп, ойлантып, алаңдатып қояды. Өзімізге 

табиғатты табындырамыз деп, өз тынысымызды өзіміздің тарылтқанымызды, 

Табиғат-Ананы қорлап, экологияны бұзғанымызды, көреген данышпанның 

«Көксерегіндегі» бала өмірі арқылы бүгінгі ұрпақтың тағдырын болжады ма 

деген ой келетінін көреміз. Әуезов тағылымын ұстаздар қауымының тәрбие 

беру мен оқуда пайдаланып, қажетке айналдыру керектігін әрі қажетке 

айналдырудың көзін таба отырып, қонымды жолын іздеу керектігін айтады. М. 

Әуезовтің шығармаларын оқыту әдістері ретінде дамыта оқу мен саралап оқыту 

технологияларын көрсетеді. Ұстаздарға еркіндік берілген заманда әр ұстаздың 

өзіндік әдістемесіне сүйеніп, жаңа ізденістерді басшылыққа алуға құқығы бар 

екендігін айтады [1]. Алғашқы әңгімелерінің бірі саналатын «Көксеректің» 

аранынан да қомағай, тойымсыз адамдар арқылы әңгімеленіп, адамзаттың 

мәселені өзіне-өзі жасайтындығын көрсетеді.  

А. Кемелбаева болса, М. Әуезовтің Көксерегі арқылы әлем әдебиетінде 
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өзіндік орны бар Фолкнермен қатар салыстырады. М. Әуезовтің «Көксерегін» 

қазақ әдебиетіндегі кіші проза жанрының сегізім бір төбе, Кенжекейім бір төбе 

дейтіндей, шығармаларының ішіндегі ерекшесі екендігін жеткізеді. Шолохов, 

Фолкнер, Мелвилл, Әуезов сынды жазушылар шығармашылығынан жас 

шөптер мен бұталардың иісі шығып тұратынын, сонысымен ерекше екендігін 

айтады. Уыз иісі ерен күшті туынды деп «Көксерек» әңгімесін бағалап, 

өркениеттің темір тетігін таптамаған, жат пиғылдардың әлі де болса салқыны 

тимегенін, алайда батуға таяу қалғанын әрі көшпелілердің ерен бұла, сүт 

аңқыған уыз иісі деп астарлы түрде түсіндіреді. Текті ұрпақтың қоғалы көлдер 

мен қом суларды жайлап, байы мен жарлысы тең кең байтақ өлкенің түбіне 

жорытқанын әрі бабаларының қалған жұрнағы екендігін айтады. Көк тәңірісіне 

қарап ұлып беретін символикасы да, тілмен айтып жеткісіз трагедия екендігін 

көреміз. «Аю» повесі арқылы Фолкнер өркениетті аң өлімінің баса-көктейтінін, 

орман-тоғайды жойып, өздерін ластап, табиғатты күйзелтіп, әбден тозуын 

бейнелейтін қарғыс тәрізді деп келтіретін болса, Мұхтар шығармасында 

жыртқыштың күейреуі арқылы ұлттық тағдырдың кекінделуін, қара көзден 

аққан жас пен сейілмейтін мұң екендігін, тексіздену мен тобырлану, 

жаһандануға үкім етілген аз ұлттың қасіреті мен қайғысы, бейнетін 

азалайтынын көрсетеді. Жазушының «Көксеректі» жазғандағы сүйіп жазған 

сөзі ретінде Көкті айтатынын, көк күшіктердің өмірге құштарлығын, оның 

құштарлықтың тұспалына айналғанын, қазақта тәңір мен аспан, табиғат пен 

шөп, кие мен қасиет сөздерінің бір-ақ түрде «Көк» сөзінде келуінің үлкен мәні 

бар екендігін айтады. Итмұрынды жыныс пен қасқыр деген сөздерге метафора 

түрінде қарайтын болсақ, олардың қыр жайлаған қазақ пен көшпелілеп әулетін, 

түз тағысы тәрізді емін-еркін өскен халық бейнесі мен патрихалды тұрмысты, 

азатты идеясының нышаны екендігін көрсетеді. Көксерекке жас Мұхтардың 

елжіреп, жылуын төгіп, жанының бар мейірін, іші-бауыры жабыса мөймілдетіп, 

сүйіп жазуы басқа параметрлерден келетін астарлы мағынасынан туатынны, 

оның себебі адамның бірінші өзін танитынын, содан соң ғана барып, дүниені 

танитынын айтады. Сөйтіп барып, Құдайын таниды. «Жақсылықты өзіңе қыл, 

өзіңнен асса, досыңа қыл» деген қазақтың әдебиетінде өзін-өзі тану парыз 

екенін айтады. «Көксерексіз» Мұхтардың бекзат жаратылысын, оның 

творчестволық бағын, трагедиясын түсінудің мүмкін еместігін көреміз. Джек 

Лондон – Мартин Иден болса, Мұхтардың – Көксерек екендігін айтады. 

Әуезовте дала, Фолкнерде орманның бейнеленетінін, екеуінің түйедей құрдас 

екендігін айтып, алғаш жаратылғалы бері адамзаттың шайқалмаған тұнықты 

лайлап, жабайы табиғатты отап, даланың еркін тағыларын құртуға тура 

келгенін, мұның Пирр жеңісі боларын білмей, ақырына дейін түсінбегенін 

айтады. Бала Фолкнерде аюды өлмейтіндей қарайды, Айк Маккаслин ұлы 

табиғаттың поэзиясын оқи білгендігін, «Бен қария» деген лақап аты бар аюдың 

елу ұлы бар Приам патшадай асқақ көрігенін, орманның өлуі де Троя 

апатындай екенін, Жасөспірім Айк орманның еркесін аса бір эстетикалық 

сезіммен, пір тұтып қаруынан Құрмаштың түз тағысына құртымдай күшігіне 

деген ыстық мазаббатынан аумайтынын, Көксерек келгенде Құрмаш 
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еркелігінен, балалығынан күрт безініп, әже қойнынан шығып кететіндігін 

айтады. Сонымен, Әуезов пен Фолкнер де жыртқышға балалардың тым биік 

сезімдермен қарайтынын, олардың бойларынан дүниедегі нәрсенің барлығын 

сүйіспеншілікпен, сәбилік пәк көңілмен, кіршіксіз таза көңілмен қарайтын таза 

жүрек жылулығы мен ықылас-нұры бар екендігін көреміз. Көксерек Құрмаш 

үшін жыртқыш емес, құдай жаратқан панасыз, қорғансыз, киелі мақұлық деп 

таниды. Бұл шығармалардағы үйлестіретін күш ретінде жазмыш пен діншілдік, 

мистика көіренді. Әуезовтік мифтік бейнесі – Көксерек бейнесімен адам 

баласына оның адамзат алдындағы парызы мен қарызын еске салғанын көреміз 

[2].  

Сонымен қатар, Р. Нұрғали «Көксерек» әңгімесі жайында былай дейді. 

Кезіндегі дау тудырғанын, автордың талантының айқны аймағы екенін, мотив 

көшіруден аулақтығын, ұсақ шығарма еместігін әрі оны әлемнің әдебиетіндегі 

үздік шығармаларынан салыстыруға келетінін айтады [3].  

М. Әуезовтің заңғар жазушы екендігін, оны білем деп айту мүмкін емес, 

себебі оны оқыған сайын түрлі-түрлі қыры анықтала береді. Сондықтан да 

нақты білем деудің жөн емес. Десек те, осы шығармасынан, көптеген 

зерттеушілер пікірлерін негізге ала отырып, мынадай мәселелерді көреміз:  

 Адамзаттың табиғатқа үстемдігі;  

 Бұл шығарманың астарлы мәні ұлт зиялыларын құрту екені 

суреттелгені;  

 Қасқыр деп қазақты келтіргенін;  

 Қасқыр деп Әлихан, Ахмет, Міржақыптарды суреттеуі;  

 Ұлт тағдыры;   

 Табиғат пен адамға деген экологиялық мәселелер;  

 Табиғаттың болмысына тән емес адамның жануарды иемденуі;  

Ендігі кезекте, қазақ әдебиетінің 7-сыныбына осы айтылған көтерілген 

мәселелерді қалай үйретеміз [4]. Ең алғашқы сабақта шығармамен танысып, 

жеңіл сұрақтарға жауап беретін болады.  

  Қасқыр туралы не білеміз?  

  Қасқыр жайлы қандай әңгімелер мен аңыздар естідіңдер?  

  Хайуанаттар бағынан қасқырды көргендерің бар ма?  

  Қасқыр жайлы көрген мультфильмдер мен киноларда қалай 

бейнеленеді? Сынды сұрақтарға жауап береді. Көксеректің бейнесіне 

сипаттам береді. Әңгіменің композициялық желісін сақтап отырып, 

кестені толтырады.  

Білімгердің потенциалын ашып, дамуын бағыттайтын тәсілідң бірі ретінде 

дебатты көрсетіп, К. Поппердің интуициялық жолмен күнделі праткикалық 

мәселелерді шешуге болатынын әрі осы кісінің ұсынуы негізінде «үшбұрыш» 

әдістемесі арқылы, оның ішінде М. Әуезовтің шығармаларын талдау кезінде 

осы дебат түрін қолдану тиімді екенін, білімгерлердің үш түрлі бағытты 

ұстанып, бірінші топ пен екінші топ неге олай ойлайды деген сұраққа 

жақтау/датату форматында пікірін білдіретін болса, үшінші топ нейтралды 

түрде қай топтың сенімдірек пікір білдіргенін анықтайтынын көрсетеді [5]. 
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«Көксерек» шығармасы жайында өткізілетін дебат тақырыптары:  

  «Адамзаттың табиғатқа деген үстемдік етуі дұрыс деп есептейді». 

Бұл тақырып аясында оқушылар адамның, барша адамзаттың табиғатқа 

деген үстемдігінің жөн екендігін айтады. Мәселен, жақтайтын жақтың 

аргументі мынадай ойға құрылуы керек. Яғни ғаламтордағы дайын 

мәліметтерді пайдаланбай өздері қазіргі заманмен ойланып, «адамдар 

осы уақытқа дейін табиғатқа өзінің зиянын өз пайдасы арқасынан 

келтіргенін, осы орайда табиғатқа үстемдік жүргізу арқылы сақтап қалу» 

екенін түсіндіру керек. Даттайтын жақ болса, керісінше, үстемдік 

жүргізбей-ақ, қорғау керек деген ойды жеткізуі керек. Үшінші топ осы 

айтылғандарды қорытындылап, олар да өз пікірлерін білдіреді. Бірінші 

топ тақырыпты қалай ашады, ойын солай жалғаса береді.  

  «М.Әуезовтің ең үздік шығармасы «Көксерек» деп есептейді». Бұл 

тақырып аясында даттайтын жақ пен үшінші топ басқа шығармасын 

алып, неліктен «Көксерек» еместігін дәледеп беруі керек. Ал бірінші топ 

болса, ең үздік шығарманың ауқымды тақырыпты көтеретін, адамзатты 

терең ойлануға, өз әрекетін жүйелеуге үйретуі керек деген критериий 

қояды. Одан соң барып, мынадай аргументтерді келтіреді.  

1. Жалпыадамзаттық мәселе. Адамзаттың табиғатқа жасап жатқан 

іс-әрекетін айтады. 

2. Экологиялық қатынас. Адам мен адамның өзара қарым-

қатынасын, адам мен табиғаттың қатынасын келтіріп, шығарманың 

тұрғанымен адамзатты ойланту екендігін айтады. Соның ішінде 

Құрмаштың сезімін басып, ата-анасының дұрыс қарым-қатынас 

құрмауының салдарынан әрі адамның табиғаттың болмысын 

сыйламауы арқылы жапа шегетінін көрсететінін айтып, дәледейді.  

3. Астарлы шындық немесе астарлы болжам. М.Әуезовтің Көксерек 

екені белгілі, ал Әлихан, Ахмет сынды тұлғалар қалған қасқырдың 

бөлтіріктері болып шығады. Адамдардың осыны алуы арқылы өзінің 

кезіндегі кешірім хат жазып аман қалғаны десек болады. Ал осының 

басқа шығармада жоқ екендігін өзге топ дәлелдеп айтулары керек.  

Сонымен, М.Әуезовтің «Көксерек» шығармасы оқыған сайын құбыла 

түсетін Ә.Кекілбаевтың «Махаббат мұнарасы» сынды. Бірде адамзатытң 

мәселені көтерген сияқты болса, енді бірде өзі жайлы айтып отырғандай 

болады. ал осындай мәселелерді дебат арқылы оқушыларды тереңдей қарауды 

үйрете аламыз.   
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Ғылыми жетекші – PhD, доцент Кушкимбаева А. С.  

 

СВЕТҚАЛИ НҰРЖАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 

КОНЦЕПТІЛІК ЖҮЙЕ 

(Ақын шығармаларының концептосферасы) 

 

Серғазина А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Халық тілінің еншісі мәдениетпен толығады, ұлт мәдениеті сол этностың 

тілінде сақталып, болашаққа аманат болады деген ой-пікірлерғылыми ой-

тұжырымдардың негізінде жатыр. В.фон Гумбольд: “Тіл –халық рухы, халық 

рухы тіл арқылы көрініс табады» деген тұжырымы – жаңа ғылыми жолдың 

концепциясының алғашқы нышаны немесе қағидасы. Ғалым пікірінше: 

біріншіден, мәдениеттің екі түрі – материалдық және рухани мәдениеттер ізі 

халық тілінде сақталады. Үшіншіден, мәдениет – ұлт мен табиғатты 

жалғастырушы күш, үшіншіден, мәдениет пен халықтық рух – тілдің ішкі 

формасына тән”, — деп көрсетеді [1, 32 б.]. Әр халықтың өзіндік тұрмыс-

тіршілігі тілі арқылы өрнектелетіні, этнос мәдениеті тіл арқылы басқа елге 

танылатыны, тіл мен мәдениет арасында үзілмес байланыстың бар екені белгілі. 

Мұның нақты ғылыми тұжырымын американдық ғалым Э.Сепир: “Тілдің бір 

тұғыры бар. Ол мәдениеттен тыс өмір сүрмейді. Ол дәстүр болып жалғасқан 

біздің тыныс тіршілігіміз мүлде қабысып кеткен салт-дәстүр мен наным-

сенімдерден арыла алмайды. Тілдегі лексика өзі қызмет етіп отырған 

мәдениетті өз қалпында көрсетеді. Ол тұрғыдан алғанда тілдің тарихы мен 

мәдениет тарихы жапсарлас дамиды деуге болады” деп анықтай түседі.  

Осындай салт-дәстүрдің, көрнекі нақты образдар мен символдардың 

сондай-ақ, этностың психологиясы мен менталитетінің тілдегі көрінісін ақын С. 

Нұржан шығармашылығының негізінде қарастырып көруді жөн көрдік. 

Өйткені, «Светқали Нұржан ұлттық рух пен қазақы дәстүрге бай, батырлық 

аңыздар мен жыраулық өнердің сарқыты сақталған Маңғыстау өлкесінде 

дүниеге келген. Бала күнінен-ақ сол аймақтағы ұлы жыраулардың көзін көрген, 

сол өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші, көнекөз жыраулар мен ақындардың сөзін 

естіп, жадына тоқып өскен. Олар жырлаған жыр-дастандар мен ауыз 

әдебиетінің үлгілері Светқалидың қиялын ұштап қана қоймай, оның ақындық 

өнерге келуіне ықпал етті десек қателеспейміз. Оның алғашқы балауса 
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өлеңдерінің өзінен-ақ туған жер, ата мекен, дала табиғатының айшықты 

суреттерін сөзбен салуға деген ұмтылысын байқауға болады» [2]. 

Өзіне тән азаматтық-әлеуметтік жырлары жеке басының күйін күйттеуден 

гөрі өмірінің өзегіне айналған орта туралы орып айтар, салмақты да сабырлы, 

салиқалы жырларды тудырып, тұнып тұрған тың тіркестер мен ойымызды 

тереңге тартатын әдеби көркемдіктердің тұтастығынан тұратынын 

шығармалары ақынның шын дарын, шебер суретші екеніне көзімізді жеткізді. 

Қазіргі поэзияның көркемдік мүмкіндігі, бейнелеуіш құралдардың ақын тілінде 

түрлене құбылуы көңіл-күй, сезім әлемін танытуда ерекше мәнге ие. Адам 

жанындағы нәзік иірімдер, қым-қиғаш қақтығыстар, сезімдер тайталасы 

лирикалық қаһарман тұлғасын айқындап, мінез-болмысын бедерлеп шығарады. 

Бұл тұрғыда С. Нұржан өлеңдерінен бой көрсеткен, оның күллі поэзиясының 

өзегіне айналған ерекше болмысты, қайсар да өр мінезді, жан әлеміндегі 

күрделі тартыстарда ширыға түсіп, мінезін шыңдай түскен лирикалық қаһарман 

тұлғасын ерекше атауға болады. 

Ақын шығармашылығы негізінде алғашқы сөз еткіміз келіп отырған 

концепт – өлім мен өмір концептісі. Қазақтың ғана емес, бүкіл халықтарға 

ортақ бұл секілді контраст концептілерге концептуалды талдау жасар болсақ, 

олардың көп жағдайда ұлттық танымның әсерінен өзгеше қабылданатынына да 

куә боламыз. Орыс халықтарының мақал-мәтелдеріне назар салар болсақ, бұл 

сыңар категорияны жан-жақты қарастыратын төмендегідей мақал-мәтелдер бар: 

- Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. 

- Смерть злым, а добрым вечная память. 

- День долог, а век короток. 

- Смерть лучше бесчестья. 

- Жить нельзя, а умирать не дают. 

- Безумно живому человеку о смерти думать. 

- И всяк умрет, как смерть придет! 

- Живому именины, мертвому помины. 

- Не тот живет больше, чей век дольше.  

Ал қазақ халқында бұған қатысты төмендегідей мақал-мәтелдердің 

шоғыры бар: 

- Өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. 

- Уақытыңның босқа өткені — 

Өміріңнің бос кеткені. 

- Өлім — ойран, 

Өмір — майдан. 

- Кебін кигеннен түңіл, 

Кебенек кигеннен түңілме. 

- Қорлық өмірден 

Ерлік өлім артық. 

        Егер тарқата берсек, қазақ танымындағы өлім мен өмірге қатысты нақыл 

сөздер мен мақал-мәтелдердің, тұрақты тіркестердің көп болары анық. Бірақ 

кішкентай шоғырының өзі екі ұлт арасындағы бұл ұғымдарға қатысты танымда 
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қалыптасқан бейнелердің ұқсастығын байқаймыз. Ал ақын өлеңдерінде өлім-

өмір концептісі төмендегі үзінділер арқылы көрінеді: 

1. «Менің демім таза тер. – 

Анты өмір де, арты –өлім,  

Атаукере ішкесін шығатұғын Жан-Терім.  

Хақтан алған қарызға – менің жалқы жаным бұл, 

Таза күйде өзіне қайтып берем Тәңірдің.  

 

Тамшы Тері Тәңірдің – Кеудемдегі ұрттам дем, 

Ұрттам демім сыймай тұр көкіректі жыртқанмен.  

 

Сені таза сақтайын,  

О, тамшы тер – ұрттам дем,  

Былғаспайын ездермен,  

ырғаспайын қырттармен.  

 

Болшы, әйтеуір, сен таза – 

былғанса, тән былғансын,  

Сені былғап алсам мен сөзіме айтқан кім нансын?!  

 

Сен былғансаң мына бір Қара Дүние онсыз да,  

Тастамай ма апарып – 

Жарығы жоқ жолсызға...  

 

«Не бітірем кектесіп? 

Күн кешейін септесіп,  

Өмір сүре берейін дәрет жалдап, боқ кешіп.  

 

Жіберген жан бір мен бе – жатқа кегін, көпке есе, 

Бір қонайын көппенен,  

ел болайын?!» – деп кеше, – 

 

адамдардың жанынан көп іздеп ем Жаңалық, 

Кіл мұндарға тап болдым – қалған Нұрдан тоналып.  

 

Көре алмадым бір сәуле қарасам да қадалып,  

Таба алмадым бір жарық – үңілсем де шам алып.  

 

Үміт өлді.  

Шам сөнді.  

Түтіні тек таралып,  

Сол Түнекке өзім де қалдым ақыр қамалып.  

 

ЖҮРЕК ОТЫН, 
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КӨЗ НҰРЫН ЫНДЫНЫ ҮРЛЕП СӨНДІРГЕН, 

Беттерінде иман жоқ – шемен, беріш, көлгір, көн!..  

 

«Жалаңашсың, – деуге де – 

тырдай болған Иманнан!»– 

Айтуға – аузым,  

айтпауға арым бармай қиналғам» [3, 279 б.] 

 

2. «Өлімі шалдың соққы болды бұл ғаламат... 

Шамның түбінде сабақ оқиды қабағат. 

...Қалғып баратып, түйіп қалғанда шешесі, 

Жыбырлайды еріні:  

«Жүрегімде – зікір-салауат!..» [4, 195 б.] 

 

3. «Бұйырса ырза сынды бүйтіп өлім,  

Біледі басына елі үй тігерін...  

Аңдасып атыс салған мергендер жүр,  

Қамдасып қырлысы мен шитілерін» [4, 244 б.] 

 

4. «Иманның қабы – 

таза тілектің 

Бабалар өткен: «Жалған!..» – деп.  

Көк күмбезіне Қожа-Ахметтің 

Бір жетіп өлу арман боп» [3, 6 б.]. 

 

5. «Елім – от. Мен – сол оттың көбелегі,  

Өлуден басқа қолдан не келеді?  

Алдымды жорып емес, көріп тұрмын,  

Күйдіре бересіңдер неге мені?!» [4, 228 б.] 

 

6. «Тірлік маған жүгін артып сан батпан, 

Қара түнек қаптаса да жан-жақтан – 

Кеудемдегі таңдарымды қалғытпай 

Кешем өмір – атқанынша Мәңгі Ақ Таң!..» [3, 17 б.]. 

 

7. «Жөнеліп жүр жел-көңіл желіп қанша, 

Қайтеді енді, бір аңсар ерікті алса!... 

Біздер боздап өтеміз мына өмірден,  

Бір өрісте ақыры жолыққанша!..» [3, 48 б.].  

 

Ақын шығармаларында өлім – қиыншылық болып көрінсе, кей жағдайда 

қуаныштың белгісі. Бірде Ар сатып өмір сүруді не өмірге, не өлімге де 

жатқызбайды, ондай адамдарды өліп қалған, өмір сүріп жүріп деп айтуға аузы 

бармайды, өйткені өлім – ақын үшін өмір болып та көрінеді. Соған қарағанда 
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өлім – өмірдің екінші формасы деген ұғым туындайды. Өзінің 

шығармаларының көп бөлігіне негіз болған сопылық іліміне сәйкес ақынның да 

өлім мен өмірг деген көзқарасының басқаларынан ерекшеленіп тұратыны анық, 

өйткені олар өздерінің түбінде бір Құдайдың Нұрына қосылатындарына, 

қайтадан бір ұлы Рухқа айналатынына сенеді.  

Шындығында, концептілерді жіктеп, типологиясын жасаудың әлі күнге бір 

жүйеге түспеуі, концептілердің барлығына бірдей ортақ бола алатын, жалпыға 

ортақ бола тұрып, жеке қасиеттерімен ерекшеленетін, жекеге тән бола тұрып, 

жалпы танымнан бастау алатын сипатынан деуімізге болады. Өйткені, 

метафизикалық концептілер қатарында қарастырылатын махаббатты бір ұлт 

ұлттық-мәдени концептілер ретінде қарастыруы мүмкін. Кейбір ұлтта махаббат 

адам мен адам арасындағы сезімнің көрінісі болса, өзгелерінде махаббат адам 

мен құдай арасында ғана болатын ерекше байланыс. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Султангалиева Б. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

На сегодняшний день в образовании ввели такое понятие, как смешенное 

обучение.  Это обучение   один из трендов образования по прогнозам 

современных исследователей.  Смешанное обучением называется 

образовательная технология, которое включает очное и электронное обучение с 

возможностью самостоятельно использовать электронные ресурсы. При 

смешанном обучении чередуются во времени 

очередность фаз традиционного и электронного обучения. Обучение 

базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ 

и другими современными средствами обучения.  Можно выделить основные 

определения смешенного обучения  

«Смешанное обучение — это система обучения, основанная на сочетании 

очного обучения (обучения лицом-к-лицу) и обучения компьютерными 

средствами» [1] – это первое определение, которое отражает основные 

https://ult.kz/post/svetkali-zhyrlarynyn-saulesi1
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особенности. 

«Смешанное обучение – это такой метод обучения, который комбинирует 

различные ресурсы, в частности, элементы очных учебных сессий и 

электронного обучения» [2].  

Таким образом, технология смешанного обучения позволяет более 

эффективно использовать преимущества очного и электронного обучения как 

синергетическую технологию, которая взаимно компенсирует недостатки 

каждого из них. Для мотивации обучающегося используется очное, а для 

прямого личного общения основана традиционная форма обучения. 

 Для использования и дальнейшего развития смешенное обучение имеет 

широкие перспективы в   прогрессивной технологии.  В применении этого 

обучения формируется ценные качества личности XXI века. Это способ 

решению проблем с учетом аспектов решаемой задачи. Можно выделить, 

критическое мышление, который способствует выбора достоверных 

источников данных и отбор информации для решения проблем. Креативное 

качество -  синтезирует новые идеи и решения и способствует творчески 

переосмыслить имеющуюся информацию Связь командной работы, которые 

умеют продуктивно взаимодействовать с людьми и искать единомышленников. 

Качество умение и стремление учиться в период всей жизни и умение 

принимать решения и быть решительным.  

Технологии ЭО (электронного обучения) предоставляют разные 

возможности для обучающихся по времени и месту обучения. Сочетание 

онлайн и офлайн элементов для заинтересованных сторон способствует сделать 

обучение более эффективным и экономичным, а процесс обучения более 

интерактивным и удобным. Но, выделяются ряд причин неэффективного 

использования в обучении образовательных технологии. Такие как, 

малоэффективные средства управления, недостаточное средства для разработки 

учебных материалов, неквалифицированные преподаватели в сфере 

дистанционного обучения и некачественные технические обеспечения для 

обучающихся.  

Предоставляет решение новых задач в смешенном обучении, выдвигаемые 

в системе образования:  

 - для увеличения доступности и гибкости образования, повысить 

образовательные возможности обучающихся с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. 

- активизировать развитие субъектной позиции для повышения его 

мотивации самостоятельности в освоении учебного материала, рефлексии и 

самоанализа и, как следствие, повышение эффективности образовательного 

процесса;  

- изменить стиль педагога в переход с традиционного формы обучения к 

интерактивному взаимодействию с обучающимся и способствующему 

конструированию обучающимся собственных знаний; 

 - дать возможность определения своих учебных целей и способ их 

достижения, учитывая собственные образовательные потребности. 
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Исследование проблемы смешанного обучения позволяет сделать 

следующие выводы. 

 1. решает поставленные задачи по формированию компетенций, 

связанных с ИКТ, и реализовывать электронное обучение как образовательную 

деятельность с применением информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 2. Модель смешанного обучения формируется как система, включающая 

определенные элементы: стратегию по развитию электронного обучения, 

организацию образовательного процесса посредством ИКТ и при поддержке 

специальных служб сопровождения обучения 

3. Перспективными направлениями в исследовании организации 

смешанного обучения являются: – изучение и анализ частных методик; – 

изучение образовательных возможностей социальных сетей, облачных 

вычислений, мобильных технологий, массовых открытых онлайн-курсов и 

разработка методик их применения в образовательном процессе; – определение 

трудозатрат и критериев работы преподавателей, организующих и 

поддерживающих образовательный процесс с применением новых ИКТ. 

Смешанное обучение обладает синергетическим эффектом, так как во 

многом компенсирует недостатки традиционного и электронного обучения 

использующее их преимущества. Именно из-за этого вырастает большая 

потребность в формировании учебной деятельности смешенного обучения. 

Например, в школах США вырастает потребность использования смешенного 

обучения с каждым годом.  И планируется обязывать смешенное обучение во 

всех школьных занятиях. 

Следует помнить, для достижения максимального результата необходима 

предварительная работа по проектированию конкретных особенностей 

реализации смешенного обучения, учитывая все изложенные ограничения, 

организационные особенности, рекомендации, приемы, методы и технологии.  

Таким образом, для смешанного обучения свойственно использование 

традиционных принципов построения учебного процесса с включением 

элементов интернет-обучения.  Взаимосвязь этих двух форм обучении 

определяется желанием и техническими возможностями обучающихся, а также 

готовностью образовательного учреждения к подобному построению учебного 

процесса. Технологии трансформируют образование, и их влияние постоянно 

растет. Влияние технологии для образования трансформирует его и их качество 

растет.  Смешанное обучение является перспективной системой обучения, 

которая совмещает преимущества традиционного и интерактивного обучения. 

На мой взгляд, развитие смешанной формы обучения может стать одним из 

ключевых направлений модернизации всей образовательной сферы. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ 

 

Сүйеубаева А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Әлемнің тілдік бейнесі біздің өмір сүретін ортаны саналы қабылдау, 

танымдық іс- әрекеттердің  қорытындысын тұжырымдап көрсетеді: ол біздің 

қоғамдағы шынайы өмірді, қай сала болмасын,  қоғамдық -гуманитарлық 

саладан тыс , жаратылыстану саласында да яки физика, химия, қоршаған орта 

тілі болсын, әрбіреуінің өзіне тән әлемдік тілдік бейнесін көрсете отырып 

қалыптастырады. Кейде бұнымен біздер психологиялық терминнің ең жоғарғы 

сатысы «ойлау» деп те көрсетуге болады. Әлемнің тілдік бейнесі туралы 

бірнеше ғалымдар өз пікірін білдіре отырып, ғылыми тұжырымдағандары, 

пайымдаулары да жоғары, дәл, нақты көрсетті деп білеміз. «Концептуальная 

картина мира – это идеальное динамическое образование, основу которого 

создает не только вербальная, но и вся чувственная, вся предметно- 

позновательная действительность знаковым образом». –деп көрсеткеніндей,  

әлемдегі тілдік бейнені суреттеуде ол белгілі бір аумаққа қатысты ғана емес, 

әлем назарын аударатын  айрықша динамикалық білімді, вербальдық 

үйлесімділікпен құру (тілдік), сонымен қатар түрлі сезімді білдіретін 

белгілердің түрлерімен көрсете білетінімізді байқауға болады [1]. Әлемдік 

тілдік бейнені жаһандану дәуірінде күнбе-күн жаңару үстінде болғандықтан, 

жоғарыда айтып өткендей динамикалық түрде жасалынып отыратыны мәлім. 

Осы тілдік бейненің қалыптасуына ойлаудың ең бір ерекше тәсілін қолданып, 

көрнекі түрде беріліп, бейнелік қалыпты көз алдымызға алып келіп, 

тәжірибелік қолданыста болып , ізденушілік әрекетті түрде бере отырып, түрлі 

тілдік жаңашыл ұғымдық түрлері адамның көз алдында қалыптасады. 

Г.Гиздатовтың тұжырымынша: «Когнитивтік модель құрылымы прототип пен 

бейнелі ұғымның бірігуі арқылы қалыптасқан концептіден 

құралады. Когнитивтік модель – сөздің лексикалық мағынасының кодталған 

ақпараты, бұл модель – білімнің танылуымен сақталу формасы» [2].  

Протитип таңдалған бейнені жасауға тірек немесе негіз болса, бейнелеп 

беретін тілдік ұғымның бірігіп беру негізі деп қарастыру концептілерінен 

тұрады деп көрсетіп, когнитативті моделін лексикалық  кодталған ақпаратпен 
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беріп, бұл аталған модель білімнің жалпы әлемге танылуымен сақталу формасы 

деп көрсете білеміз. Е.Белявскаяның диссертациялық монографиясында 

«Сөздің семантикалық құрылымының қызмет етуі мен қалыптасуының 

танымдық негіздері»  атты еңбегінде когнитивтік модель - сөздің мағынасының 

өте жоғары дәрежеде беруін көрсетіп, бұл модельдің мағыналық үйлесімімен 

және логикалық құрылуын қарап, содан туындайтын абстрактылы модельдері 

жайлы ақпарат ретінде де танылуы қаралады [3]. Когнитивтік модельдің 

қалыптасуы берілген пікірмен үндес болып келеді. «Когнитивтік модель – 

результат лингвокреативной деятельности данного языкового социума, 

отражающи «видения» обозначаемого в данной языковой системе»- деп 

көрсеткеніндей, ол алынған білімді әлемге қай тіл болмасын таныту мен белгілі 

бір ізге түсіру қалпымен жазылу ретінде танылады [4]. Әлеуметтік желіде 

әлемдегі тілдік бейнені іске асыратын адам баласы болса, содан туындайтын 

әрекет бір- бірімен тіл арқылы табысуы болып танылады. Осындай қарым-

қатынас нәтижесінде әлеуметтік желілер арқылы тілдік бейненің  арқасында оң 

нәтижелерге жетіп, бір-бірімізбен тәжірибе алмаса аламыз. Оның нәтижесі 

тілдік сақталу формасы үйлесіп берілсе, жақсы жағымды хабар болған кезде, 

адамның көңіл-күйін көтереді. Біз жұмыс барысында үнқаттарда (чаттарда) 

бірге істейтін әріптеспен болсын, мұхиттың арғы жағындағы адамдармен 

хабарласуда көңілге қонымды жазу арқылы талпындыруға, өз ісінің жетістігін 

көріп талпынуға, сонымен бірге іскерлік ресми қарым-қатынас жасау арқылы , 

кейде талпыныс беретін «лайк» белгілердің құрылымын қоюға, адамзат баласы 

үшін маңызын көрсетіп берді. Әлеуметтік желілердегі видеохостингтердің тілі 

арқылы  әр тілдің өз қасиеті барын, кейде жағымыз берілуін де байқап, ондайда 

белгіде адам баласын қызығушылық пен кертартпа әрекеттерге итермелейтін 

бейнені де көреміз. Бұның әлемдік тілдің формасын сақтаса , егер орынсыз 

ақпараттардың орнына келешек ұрпақтың білімімен танылдырудың алғашқы 

шарты болып саналады. Сонымен қатар мессенджерлер телекоммуникациялық 

тілдің сауатты жүргізілуіне, кейде ақпараттың белгілі кодпен көрініс таппаған 

жағдайда тоқтау сала алатынында деп білеміз. Бізді қоршаған ортадағы сан 

алуан тұрмыстық заттардың берілуіндегі жарнама жасау, қажетті ақпараттарды 

алу , кәсіп иелерінің жаңашылдық дамыту, өзара кәсіби ақпараттар беру, кәсібін 

ашу- қажеттіліктердің басым бөлігін жабуға да тілдік бейнелі берілуінде деп 

айтуға болады.Күніміздің түрлі БАҚ құралдарының цифрландыруы яки 

әлемдегі жаңалықтардың толассыз берілуі кейде бейне құралдармен берілсе де, 

әлемдік тілдік бейнесін неғұрлым дәйекті түрде беруде, Facebook 

парақшаларымыздың ақпараттардың арнаулы лексикалық формасы сақтала 

беруі арқылы, тың жарнамаларды шығаруы, өзің туралы деректерді шынайы 

толтыруы немесе жазу үрдісі арқылы беруі , әлемнің түкпір –түкпірінен еркін 

хабар ала алуымызға, кей жағдайда тұрмыстық қажеттіліктерді өтеуімізге 

ықпалы өте зор. Өздеріңіз көріп жүргендей әлеуметтік желідегі тілдік бейненің 

ерекшеліктері - ол білім көзі болып табылуы тиіс. Оны бере білуінде сөздің қай 

тіл болмасын лексикалық құрылымы сақталып, грамматикалық 

ерекшеліктерімен толық танылуы тиіс. Берілген ақпарат көзі тек әріп жазумен, 
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қатесіз сауатты орфографиялық нормаларды сақтап жазуына, стилистикаға 

көңіл бөлінуі тиіс. Берілген ақпарат бір тақырып негізінде қамтылуы тиіс. 

Оның көркемдік ерекшелігін ашып, кейде мағыналық күшейкіш сөздерден 

(экспрессивті) тұруына қажеттілік туындайды. Әлемдік тілдік бейнеде мәтіннің 

берілуі сипатының танымдық алғышарттары анық болып келеді. Әлеуметтік 

желідегі тілдік бейнесі  бар мәтін мақсатты ресми аудиторияға сай құрылады. 

Мысалы қай сала болмасын ғылыми жаңалықтар, конференция материалдары,  

арнаулы тақырып бойынша ресми құжаттарға негізделе жазу болып саналады. 

Әлеуметтік желідегі тілдік бейнелердің  көрініс табуының құрылымдық 

ерекшеліктері: 

1. Ғылыми жетістіктермен, жаңалықтармен бөлісу, ол сурет түрінде де 

болуы мүмкін, жағымды ойларын жеткізе бөлісу белгілерінен тұратын 

құрылым,  

2. Шынайы түрде дәл берілген бейнежазбалардан тұруы , оған жазылған 

комментарилердің ғылыми жаңалықпен сауатты формасын сақтап жазуынан 

тұратын құрылым. 

3.Бір ғана  көңілге қонымды білімділікпен жазылған ақпараттан тұрады. 

Әлеуметтік желідегі тілдік бейненің үйлесімді болуының негізі 

лексикалық, морфологиялық, синтаксистік құрылымдармен құрылған. Тілдік 

бейнені қалыптастыруда әсіресе қазақша ақпараттарда әсірелеу нәтижесі 

бойынша кірме сөздердің жаңашылдығымен ерекшеленеді. Фейсбук, бөлісу // 

тарату,  түйін жаздым // жүрек бастым, тарихқа қойдым // мұрағатта қалдырдым 

т,б сөздер тілдік бейнелерге ерекшелікпен басымдық беріп тұрады.Тілдік 

бейнелерде де қосымшалар ерекше қызмет атқарып, кейбір тілдік бейнелерді 

беруде қосымшалар түрлене жалғанады.  

Әлеуметтік желіде сөздердің қазіргі таңғы заманауи сөздермен толығуы, 

тілдік бейненің ерекше  ашылуына  жағдай тудырады. Мысалы: осы күнгі 

ұлттық нақыштағы заманауи үлгідегі киім немесе (брендтер), бағасы тиімді 

болуы яки сатып алушыға тиімділігі айтылса, сонымен бірге сәнді киім тіктіру 

немесе тіктіру қалта қағады деген сөздер арқылы мәтінді аша түспесе 

кемітпейтіні анық. Ұлттық киімді тиімді бағада іздеуі дүкен-базар аралап, 

аяғынан таусылады деуінің өзінде дүкендердің аттарын қосып тілдік бейнені 

ерекшелендіруге болады. Сатушының уәжі деген сөздермен онан әрі 

қызықтырып, талғамы мен қалтасындағы теңгесі үйлесім таппаған соң, 

барымен базарлайды деуінен желі оқырмандарын өзіне тартуда, сонымен қатар 

ғылымилығы біздің түркі тілдес мемлекеттердің мейрамы «Наурызда» ұлттық 

киімдердің адам қолы жете бермейтінін өзектілігін көрсетеді.Радиотехника 

саласы туралы тілдік бейнелеу сөздерін алсақ, қазіргі заманда сымсыз кез-

келген қашықтықта алу цифрлы дәуәрлендіру жолы екенін білеміз. Осындай 

саладағы  сызу, сурет, газет матрицалары деген сөздердегі жаңашылдық тез 

әрекет ететін телеграфтық радиобайланыс жасау кейбірде қолжетімді болып 

өзгеруі арқылы , жердің жасанды серіктестері ретранслациялық станция ретінде 

танылып, жаңашыл техникамен жабдықталып құрылуы, 

ал  соңғы  кездегі  машиналардың  жартылай   өткізгішті   интегралсхема  , 
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оптихалық электрониканың голографияның , кригондік электрониканың 

келешегі зор деген  сөздердегі заманауи мән- мағынасында одан әрі аша  түседі. 

Әлем елдері бойынша алаңдаулы халық өмірі қашанда ең бірінші тұратын 

кезеңде әлемдік деңгейдегі денсаулық саласында «вакцинациялау» деген 

сөздермен қатар, вакцина атаулары пфайзер (Pfizer), веро сил (Vero Cell), 

«СпутникV», отандық «QazVac» және қытайлық «Hayat Vax» вакциналарыда 

тілдік бейне бойынша қолданысқа ене бастады. Бұдан байқағанымыздай 

қысқарған сөздер әлеуметтік желіде пайда болып, тілдік бейненің  анағұрлым 

нақты бір ережеге сақталып  берілу формасы көрініс тапты. 

Әлеуметтік желідегі тілдік бейненің синтаксистік ерекшеліктері: 

 1.Тіл заңдылығын бұлжытпай орындап, сөздердің айрықша мән- 

мағынасына қарай, заңдылық негізге сүйеніп жазу дағдылары қалыптасады. 

Сөйлем соңындағы тыныс белгілердің ретті жазу ережелерімен байланысты 

сауаттандырылады. Сөйлемдегі сөздердің морын тәртібі сақталып жазылуына 

аса мән беру керек. 

2. Қазақ тілінің тіркесімділігі заңдық нормаларға сәйкес жүргізіледі. 

Әлеуметтік желідегі тілдік бейнені қандай болмасын талаптарға сәйкес жазып, 

ғылыми шарттарға жауап беруінің маңызы өте зор деп айтуға болады. Желі 

қолданушылардың өз контенттері болғанымен тілдік ерекшелікке сай, 

коммуникативтік қолданысқа түсе отырып, берілуін ,жаһандық дамудағы 

ғылыми- прогрестің көрінісі деп айтуға болады.  

Ғылым мен техниканың дамыған заманында тілдік бейненің қалыптасуына 

қоғамдағы болып жатқан өзгерістерді жаңа әдістермен беру арқылы Жаңа 

Қазақстанды құрайтындай, болашақ ұрпақтың біз сияқты жастардың әлемдік 

тілдік бейнесін жаңартуға, соны жаңалығымен ашуға талпына беретініміз анық. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М., 1993. 

2. Гиздатов Г. Когнитивтік концепцияның құрылым мен сақталу 

формасы. – А., 2000. 

3. Белявская А. Сөздің семантикалық құрылымының қызмет етуі мен 

қалыптасуының танымдық негіздері. – А., 1996. 

4. Берестнев Г. И. О новой реальности языкознания. – М., 1996. 

 

Ғылыми жетекші – ф.ғ.д., профессор Садирова К. Қ. 

 

РЕФЛЕКСИЯНЫҢ ТАРИХИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ СИПАТЫ 

 

Сыдық П. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

 Қазіргі кезде  «Рефлексия» ұғымы тіл білімінде де өзекті мәселелердің 

санатында көрініп жүр. Оның құрылымы, мәні мен анықтамасы, күнделікті 

өмірде көрініс беруі тілдің  маңыздылығымен байланысты. Алайда, рефлексия 
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орын алу үшін тіл мен ойдың қатынасы, сана мен сөйлеу қызметтерінің де 

маңызы зор. Жалпы, аталған феноменге философиялық-әдіснамалық және 

психологиялық еңбектерде біршама анықтама беріліп, ашып көрсетілген. Біз 

бұл мақалада рефлексия түсінігінің тарихи - философиялық сипатына 

тоқталмақпыз. «Рефлексия» ұғымы антикалық философияда талқылау құралы 

ретінде қолданылған. Философиялық-әдіснамалық еңбектерден аталған 

терминге түсініктеме беріліп, талдау жасалғанын көруге болады. Грек 

философы Сократтың ойынша, рефлексия түсінігі адамның өзін-өзі тануымен 

тығыз байланысты,  яғни, ішкі әлеміне үңіліп, рефлексия жасау арқылы адам 

өзін-өзі тани алады. Осы мәселе бойынша Аристотель мен Платон рефлексияны 

ойлаумен сәйкестендіріп,  Құдайдан келген «ақыл-ой» ретінде сипаттайды.  

Яғни, ойлаудың жоғары деңгейдегі формасына рефлексияны жатқызады. П. 

Тейяр де Шарденнің пікіріне жүгінетін болсақ, рефлексияны сана мен өзіндік 

сананың ішкі белсенділігін туғызатын феномен  ретінде назарға алады: 

«Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на 

самом себе и овладеть самим собой как предметом обладающим своей 

специфической устойчивостью и своим специфическим значением 

способностью не просто познавать, а познавать самого себя, не просто знать, а 

знать что знаешь»  - деп жазды [1, 86 б.]. Бұл пікірді Сократ философиясындағы 

«Мен өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін» және «Өзіңді өзің таны» сынды 

қағидаларынан көруге болады. Жоғарыда аталған ғалымның топшылауынша, 

рефлексия дегеніміз – сананың өз-өзіне бағытталған тану әдісінің көрінісі.  

Демек, сана өзіне бағытталғанда тек қана жинақталған білім мен тәжірибеге 

сүйеніп қоймай, сонымен қатар, сол білім мен тәжірибені адамның қаншалықты 

дәрежеде меңгергені мен қолданғаны, яғни осы білімнің ішінен не білетінін 

түйсіне алу қабілеті деп ұғынамыз.  

Рефлексияның пайда болу және даму генезисін төмендегі кестеден көруге 

болады: 

 

Антика 
дәуірі 

Сократ Өзін-өзі тану міндеті 

Платон, 
Аристотель 

Ойлау мен рефлексия - Тәңірдің ақыл ойы 

Қайта 
өрлеу 
дәуірі 

Р. Декарт Ойлау мен ойлаушы «Меннің» бірлігі 

Дж. Локк Эмпирикалық рефлексия 

Адамның ақыл-есінің ерекше формасы, ішкі 
тәжірибе; Рефлексияны білім мен іштей 
жасалған нәтиже көзі ретінде сипаттады 
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Г. Лейбниц Рационалистік, логикалық рефлексия 
 
Рефлексия- интеллектуалдық үдеріс 
Ғылыми білімді  интеллектуалдық ақиқатқа 
теңесек, рационалистік рефлексия көрініс 
береді; ал, ғылыми білімнің тәжірибемен 
ұштасып,  ақиқат айналуы арқылы танымның 
эмпирикалық рефлексиясы сипатталады 

Жаңа дәуір И. Кант Адамның ұғымдарды құра алатын субъективті 
жағдайларды табуға бейімделетін жанның күйі. 
Трансцендентальды философияның негізін 
салып, затты тануда қажет болатын ұғымдар 
жүйесін құрып, санадағы көп білімді қамти 
отырып, сыни идеализмге бет бұрды 

И. Г. Фихте Өзін-өзі тану туралы ілім 

Рефлексия - білім туралы білім немесе «білімді 
білуші», сондай-ақ, ол сананың ішкі қызметіне 
бағыттала отырып, ойлаудың басты қағидасы 
«Мен» ұғымымен байланыстырады 

В. Ф. Гегель Рефлексивті ойлаудың ерекшелігін атап 
көрсетті; Жаңа мен белгіліні құру, белгіліде 
жаңаны ашудың негізгі тетігі.Жанның өзін-өзі 
тануы, өзін-өзі дамыту тетігі; 
Рефлексияның теоретикалық және 
практикалық екі негізгі формасын ажыратып, 
адамның өмір жолындағы іс-әрекеттер 
механизмі мен құрылымдарды айқындайтын 
фактор екендігін айқындады 

Э. Гуссерль Рефлексияның психологиялық,  
трансцендентальды-феноменологиялық 
формаларын ажыратты; Сананың затқа 
бағытталатын қызметін қарастырып, оны 
ұмтылыс ретінде көрсетеді; 
Рефлексияның міндетіне адамның өткен 
тәжірибесіндегі болған сәтсіздігін қайталамай, 
керісінше, оны қайта қарап, одан сабақ алуға 
болатын дүниені табуды атайды.  

 

Классикалық философияда рефлексия мынадай төрт түрге жіктеледі: 

трансцендентальдық, эмпирикалық, логикалық және абсолюттік рефлексия 
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болып ажыратылады. Рефлексия ұғымының пайда болуы антика дәуірінен 

бастау алса, Р.Декарттан бастап (қайта өрлеу дәуірі) рефлексия философия 

саласында бастапқы әдіснамалық қағида ретінде сипатталады. Рефлексия 

құрылымындағы өзгеріс осы жерден көрініс береді: 

1. Философиялық санат тұрғысынан сананың рефлексияны анықтауда 

алғышарт ретінде ұсынылуы;  

2. Ойлаудың басты қағидасы «Мен» ұғымымен байланыстырылып, 

өзіндік санаға өтудегі адамның өз-өзіне, ішкі әлеміне қатынасын 

көрсету 

Берілген түсініктемелер рефлексияның қазіргі анықтамасын ашып 

көрсетуде де қолданысқа ие. Яғни, сананы рефлексияның орын алуында 

маңызға ие фактор ретінде зерттесек, «Мен» ұғымы арқылы адамның өзімен-өзі 

сәйкесетін, сол арқылы өзіндік санаға өткендегі ойлау мен талдаудың өзгеше 

формаларын қарастыруға болады. Қазіргі қоғамның дамуы, әлеуметтік 

сипаттың өзгеруі ғалымдардан рефлексияны басқа қырынан зерттеуді  талап 

етті. Осылайша, ғалымдар рефлексияны ойлау жөніндегі ұғымдармен 

байланыстыра зерттеуге ойысты. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Шайкенова Л.М. «Рефлексивная лингвистика» монография, Алматы, 

«Қазақ университеті», 2009. – 200 б.  

                            

   Ғылыми жетекші – ф.ғ.д., профессор Садирова К. Қ. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

  

Танатаров Д. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Уровень казахстанского среднего общего образования должен 

соответствовать задачам развития государства, нуждающегося в воспитании 

молодого креативного поколения, умеющего впоследствии применить 

полученные знания в жизненных ситуациях. Необходимость разработки новых 

подходов в системе обучения и воспитания вызвали изменения, происходящие 

в мире. Учитель должен по-новому взглянуть на свое место и роль в учебном 

процессе, поэтому его главная задача состоит не только в том, чтобы дать 

учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, 

научить учиться, научить мыслить, привить ему навыки практических 

действий. «Необходимо, чтобы на уроке дети, по возможности, трудились 

самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал 

для него материал» (К. Д. Ушинский).  

«В настоящее время широкую известность получили методы активного 

обучения (МАО) - совокупность педагогических действий и приемов, 
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направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными 

средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности [1]. В этой статье хочу поделиться опытом 

применения активных приемов обучения на уроках русского языка и 

литературы. Причем рассказать о поэтапном их применении. 

Сущность применения элементов технологии критического мышления 

заключается в создании условий для творческой самореализации учащихся. В 

основе методики лежит трехступенчатая модель:  

1. Стадия вызова (начало урока)  

Цель: -актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по данной 

теме; - мотивировать к учебной деятельности;  

2. Осмысление (середина урока).  

Цель: - позволяет учащемуся получить новую информацию; - осмыслить 

ее; - соотнести с уже имеющимися знаниями.  

3. Рефлексия (конец урока) -целостное осмысление, обобщение 

полученной информации;  

-усвоение нового знания, новой информации учеником; - формирование у 

каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

На уроках русского языка и литературы в 9 классе используются активные 

методы обучения. Например, это такие методы прямой инструкции в ходе 

совместного чтения или письма. «Снежный ком», «Партнер по беседе», 

«Мешалки для кофе», «Демонстрация персонажа на стене», «Чтение с 

остановками», «Создание истории» используя эти активные методы, ученики не 

только пассивно слушают, но и активно участвуют в процессе урока. Используя 

все эти методы на уроках, мы понимаем, что учитель должен быть активным в 

процессе обучения. Учитель должен уметь организовать урок, делится своим 

опытом с другими коллегами, развиваться творчески, умеющий анализировать 

проведенную работу, должна быть большая практика навыков обучения и 

вообще учитель должен быть коммуникабельным, трудолюбивым [2, с. 3]. 

В 9 классе в разделе «История и личность» по теме «Береги честь 

смолоду», цель обучения по (чтению), понимать основную информацию, 

определяя тему, цель или назначения текста. Дети определяют цель текста, 

понимают содержание. На этом уроке можно использовать активный метод 

обучения «Линия поведения» и «Зону отношений» ученики в группах 

обсуждали поведение героев. Ученики обсуждали и сравнивали действия 

Гринева и Швабрина. Ученики могут определить факты, о персонажах, 

характер и поведение, определяют основную цель текста. 

Также на уроках использую графические органайзеры, для различных 

навыков чтения «Один круг», «Кластеры», «Два кружка», диаграмма «Венна», 

«Линия времени», «Карта истории», радиальная диаграмма «Паутинка», 

«Фишбоун». В основном эти органайзеры хорошо применять для раскрытия 

главных героев, находят ключевые слова, время, события и т.п. Стратегия 



619 
 

«Гора истории» тоже очень хорошо помогает раскрыть действие сюжета 

рассказа. 

 
Стратегия «Карусель» внутренняя и внешняя ситуация. Разминка 

«Бормотание и лепет» (слушание). Один ученик как можно быстрее говорит 

свою историю, а второй безразлично его игнорирует.  

Стратегия «Чтение с остановками» этот метод развивает у детей 

воображение, фантазию, интерес и выражения своей точки зрения.  

Стратегия «Создание истории» (письмо) ученики, послушав звуки, и на 

основе этих звуков создают свою историю. «Стоп – кадр» (ролевая игра) - 

создают картинку сцены из истории. Одна группа создает «стоп – кадр», а 

другая группа отгадывает. Здесь можно подтолкнуть ребят написать эссе что 

думает или говорит герой в стоп – кадре, описывают увиденное. В результате 

анализа соответствующих исследований была установлена связь между 

говорением, слушанием и обучением учеников. Обучение и преподавание на 

основе диалога предполагает подход, при котором диалог между учениками, 

учеником и учителем помогает учащимся построить и развить свое собственное 

мышление, а также направлено на оказание помощи учащимся в понимании и 

принятии ответственности за собственное обучение [2, с. 4]. Применение новых 

технологий на разных этапах урока, помогает учителю сделать его 

эффективным, результативным, а процесс получения знаний для учащихся - 

интересным, и продуктивным.  

Активные методы обучения помогают развивать мотивацию к обучению 

и наилучшие стороны ученика, учить учащихся самостоятельно добывать 

знания, развивают интерес к предмету, позволяют активизировать процесс 

развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и 

учебно-организационных умений. Дети имеют свои особенности, поэтому не 

всегда могут совладать со своими эмоциями, поэтому на уроках создаётся 

вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем; методы лучше 

вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и 

сотрудничества; применять данные методики не обязательно все на каждом и 

на одном уроке. Использование активных методов обучения позволяет 

обеспечить эффективную организацию учебного процесса, но и как в любой 

методике есть особенности. А применять ее или нет, это уже дело учителя и его 

творчества [3, с. 1]. 

Таким образом, чтобы получить новое качество образования, педагогу 

необходимо проанализировать свой опыт работы с детьми: что делается 

хорошо, а хотелось бы изменить. Это и есть оценка своих деяний как человека, 
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как педагога. Без этого процесса – рефлексии – невозможно движение вперед 

как в жизни, так и в профессиональной деятельности. В современном мире, 

чтобы быть профессионально компетентным, педагог должен с одной стороны 

постоянно учиться заниматься самообразованием, а с другой стороны, само 

реализоваться в педагогической деятельности. Основная функция учителя 

сегодня – направляющая. Обучающийся и преподаватель выступают при таком 

подходе в качестве равноправных партнеров образовательного процесса, 

происходит изменение стиля взаимоотношений между преподавателем и 

учащимся, переход от авторитарного к демократическому. Применение 

активных методов обучения создает условия для творческой самореализации 

личности, развития познавательных способностей и коммуникативных умений 

учащихся, их нравственного потенциала. 
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ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР ОБРАЗЫ 

 

Тәуіржан С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

   

Қара сөзбен көркемделіп жазылатын әдебиеттің үлкен бір жанры прозаның 

көлемінен бұрын айтар ойы, өзіндік философиясы, тәрбиелік мәні әр кезеңде 

әрқилы кейіпте бой көрсетіп отырды. «Әдебиеттің қай жанры да уақытқа, заман 

талабына қарай ер жетеді» [1, 93 б.] деген Б. Кенжебаевтың пікірінше, прозалық 

шығармалардың даму, өркендеу кезеңі болады. Салыстырмалы тұрғыдан 

зерделесек, өткен кезеңнің айтары мен қазіргі кезеңнің сөз құбылысының 

арасында айырмашылық бар. Оған дәлел ретінде жиырмасыншы-отызыншы 

жылдары жарық көрген бірсыпыра шығармалар арасынан бүгінгі оқырманның 

талғамына татырлығы М. Әуезов, С. Мұқанов, Ғ.Мүсірепов сынды 

прозаиктердің саусақпен санарлық туындылары ғана қалып отырғанын 

айтуымызға болады [2, 39 б.] Ал, қазақ прозасының тарихында алпысыншы 

жылдардан кейінгі кезеңде проза жанры дамыды. Бұл кезеңде проза сахнасында 

https://studopedia.ru/8
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М. Әуезов, І. Есенберлин, С. Жүнісов, А. Тоқмағамбетов, Ә. Кекілбаев, Ә. 

Әлімжанов сынды алыптар шоғыры қалыптасты. 

Бұл кезеңдегі қазақ прозасының құрылысы, жазылуы, жинақталуы тарих 

ғылымымен тікелей байланысты. «Тарихтың қызметі – бүтін адам баласының, 

яғни бүтін бір жұрттың, я бір халықтың өткен өмірін болған күйінде айнытпай 

айту», - деп А.Байтұрсынов айтқандай кез-келген халық үшін өткеннің 

жаңғырығындай болған тарихтың орыны өз алдына бір төбе. Тарихтың ұрпақ 

жадына тереңдей бойлауына әсер ететін әдебиет. Тарихи шындықтың 

көркемдік танымға негізделіп, автор идеясы арқылы сұрыпталып, оқырман 

назарына ұсынылуы бұл бір екі жақты саланың үйлесім тапқан бейнесі болмақ. 

Әдеби зерттеудің түп тамыры саналатын әдебиет теориясында «Көркемдік 

таным дегеніміз – заттар мен құбылыстардың адам өмірімен тікелей 

байланыста болатын шындық болмысқа адамның эстетикалық қатынасының 

жоғарғы формасы» [3, 55 б.], - деп көрсетіледі. Көркемдік таным ұғымы 

эстетика категориясындағы герменевтика саласымен байланыста түсіндірілуі 

тиіс. «Ал, герменевтика саласы – өнер туындысының, көркем шығарманың 

мәтініне мән беру, сөз астарын табу, ой астарын тану, сөз жапсарын ойлау, сол 

арқылы ой тереңіне бойлау, образ арқылы автор ойын бағамдау» [4, 10 б.] 

Әдеби шығарма – озық идеяларды көркемдіктің қабат-қабат 

қатпарларының тереңіне бөлеп, жасырып қойған, шын іздеген, қажетсінген 

адам ғана таба алатындай рухани қазынаға толы әсем ғимарат. Шын 

шығарманың шырайы да осы идеялардың көркемдік көрініс табуына 

байланысты. Сыншы шығарманың көркемдік қасиеттерін ашу үшін түрлі кілт 

әдістерді қолданып, сан сатылардан өтеді. Қаламгердің айтар ойын тарихта 

болған кейіпкерлер образы арқылы жеткізуі сыншы көзқарастар үшін 

әрқашанда тиімді материалға айналып отырды. Оның ішінде көштің басын І. 

Есенберлиннің «Көшпенділері» бастайды десек, әдебиеттің бүгінгісінің ішінде 

Р. Отарбайдың «Бас» романы [6] сыни пікірлердің сан алуанын жұқтырған 

өзекті еңбектер қатарына жатады. 

Асанәлі Әшімов «прозаның Мұқағали Мақатаевы» деп атаған, тарихи 

тұлғаларды дәріптеуші Рахымжан Отарбаевтың әдебиетке қосқан үлкен 

үлесінің бірі болып саналатын туындысы – «Бас» романы. Рахымжан Отарбай 

бір журналистке берген сұхбатында «өмірлік ұстанымым – таспен соққанды 

баспен соқпау» деп ұтымды жауап бере отыра, өзінің шығармашылығындағы 

«бас» тақырыбына сілтеме жасағысы келген секілді. Қарымы мықты 

қаламгердің қоржынындағы бұл тақырып өзге түгіл өзін сан-сауалға 

ұрындырып, ойын сан-саққа жібергені бір тақырып, бір идея негізінде 

әдебиеттің қос тегі бойынша қалам сермегенінен анық байқалады. Бұл арқылы 

әдебиетімізде «Бас» атты романмен қоса екі бөлімді, төрт көріністі пьесаның 

бар екенін айтамыз. Шынында, автор өз шығармасына тақырып таңдау кезінде 

қатты асыра сілтеуге, әсірелеуге, астарлауға бармаса да бір сөзбен оқырманды 

ойға қалдыра алды. Оқырман ретінде шығарманы бастамас бұрын тақырыпқа 

мән беріп, өзімізше сюжетті алдын ала топшылуға тырысып жатамыз. Сол 

секілді бұл жердегі «бас» сөзінің өзі екі жақты мағына да қолданылып 
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отырғанын шығарманы оқи отыра түсіне бастадым. Оның біріншісі, әрине, атау 

мәнінде адамның басы болса,екіншісі іс-әрекетті білдіретін түбір етістік сөз. 

Мұндағы автордың шеберлігі екі жақты мағыналы сөзді екі мағынасында да 

қолдана отырып, шығарманың идеясын жеткізуінде. Яғни романдағы 

Махамбеттің, мамонттың басының табылуы арқылы жер бетіндегі ғылымның 

алға басуын айрықша айта кеткім келеді. Рахымжан Отарбай шығармасы Тәкен 

Әлімқұловтың «Қараой», Мейірхан Ақдәулетұлының «Қараой, Қарауыл», 

Мұхтар Шахановтың «Нарынқұм зауалы», Берқайыр Аманшиннің 

«Махамбеттің тағдыры», Әнуар Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі», Әнес 

Сарай мен Ілияс Жансүгіровтің «Исатай-Махамбетіндегідей» тірі Махамбет 

емес, өлген Махамбет және батырдың құнына жете алмаған кейінгі ұрпақ 

хақында өрбиді. Бірақ романда оқырман әттеген-ай дейтін жерлер де жоқ емес. 

Соның бірін Айым мен Дәуреннің қолында қалған қу бастың жақ сүйегі 

қозғалып, жертөле ішіндегі тарихи көріністің орын алу сәтінен аңғардым. Ол 

әрине, шығармада «зерлі шапанды, айыр қалпақты, қара сұр, қыран қабақты, 

селдір сақалды» деп суреттелетін Жәңгір хан бейнесінің жағымсыз, озбыр, 

мақтанқұмар кейіпте көрініс беруі. Оның мұндай кейіпін романдағы Махамбет 

екеуінің арасындағы диалогтан анық байқаймыз. Автор жасаған Жәңгір хан –

өзінің ел мүддесі үшін тұңғыш мектеп ашуымен қоса банк, почта жүйесі, 

дәріхана, базар, қыздар гимназиясы сынды біршама күрмеуі қиын мәселелерді 

шеше білгенін айта отыра, «өресі биік ойыма ере алмаған кінә сендерде. Қара 

қазақта!» деген сөзі арқылы өзін халқынан жоғары санайтын өктем ханның 

образын ашады. Махамбет пен Жәңгір арасындағы тайталас қай шығармада сөз 

болса да Жәңгірдің жеке басына тіл тиіп, Махамбеттің беделі асқақтатыла 

суреттелетіні және бар. Махамбетке жаулық ойлаған Жәңгір десек те Бөкей 

Ордасының соңғы ханы тындырған шаруа аз емес. Оны да ескерген жөн. Ал 

Рахымжан Отарбай шығармасы жөнінде айтқан пікірінде «Мен оны тағы да 

«Хан емессің, қасқырсың» деппін. Обал-сауапты ұмытыппын. Тоңмойын 

жазғышқа айналыппын. Сол өзім ғайбат айтқан аруақтардың алдында боз бие 

сойып кешірім өтінсем де артықтық етпес», деп өзінің өршіл-реалист екенін 

көрсетіп отыр. Оның реалист екендігін романның тұла бойынан, анығын 

айтсақ, бір Махамбеттің басы арқылы қоғамның ащы шындығын жеткізе 

білуінен,кейіпкерлер арасындағы ашық тартыстан байқауға болады. Романды 

оқу барысында, еш бүркеншік ат жабыстырмай персонаждарын шынайы 

сөйлете білген автордың ойын оқырман ретінде ұғыну қиындық тудырмайды. 

Автор өз прозалық шығармасында бір емес бірнеше тарихи тұлғаның 

образы арқылы қоғам шындығын айқындағысы келді. Әлемдік деңгейдегі 

әдебиет теориясының антологиясында “Әдеби туынды – адамның қоршаған 

әлемдегі мінез-құлқы туралы баян. Мұндай туындылардың дүниеге келуінің өзі 

адам табиғатының түпкілікті ұмтылысын танытады; ал адам табиғаты –

туындының басты арқауы” [5, 134 б.], - деген керемет анықтама берілген. 

Ал,образ арқылы күрмеуі қиын мәселені философиялық ілім негізінде сөйлете 

білу тек әдебиетке тән ерекше құбылыс. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КИНОУТОПИЙ И ОБРАЗЫ РОБОТОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Тлеубергенова А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

  

В основу классификации жанра антиутопии может быть положено то, что 

порождает губительные для человека последствия. Развитие науки и техники 

привело к распространению сциентистского мировоззрения, которое на рубеже 

XIX и XX вв. стало господствующим в общественном сознании. Этот тип 

мировоззрения включает уверенность в прогрессивном развитии человечества, 

одной из причин и условий которого выступают технологические достижения. 

Выражением этих установок стал жанр утопии как в философской, так и в 

художественной литературе. В этом плане антиутопия противоположна утопии: 

если утопия повествует нам о спасении человека, то антиутопии показывают 

его смерть в самых разных проявлениях, от физической гибели до исчезновения 

человеческой природы посредством клонирования или мутирования. Утопия –

сотериологична, антиутопия – танатологична. 

Актуальность темы данной статьи связана с тем, что в художественной 

литературе и кинематографе XX-XXI веков мотив человека-робота и 

биокиборга необыкновенно популярен и связан с современными жанрами, 

такими как антиутопия, дистопия и киноутопия. В фильмах с роботами часто 

используются различные хромакеи, спецэффекты, поэтому для зрителей эти 

образы становятся эффектными и захватывающими.  

Выбор темы обусловлен тем, что тема многогранна, интересна и открывает 

глубокие, философские аспекты, связанные с природой человека и 

искусственного интеллекта.   

Истоки происхождения роботов в современном кино: понятие робота 
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появилось в произведениях чешского писателя Карла Чапека. В пьесе «R.U.R» 

(Rossum's Universal Robots, 1917, издана в 1921) ученому по имени Россум 

удается синтезировать материю, которая может быть использована для 

создания искусственных, но функционально идентичных и похожих на 

человеческие, органов и тканей.  

Результатом создания «R.U.R.» стала популяризация термина «робот». На 

словацком языке слово robota означает «тяжёлая работа», «принудительный 

труд». Понятие робот, введенное К.Чапеком, близко к современному термину 

андроид.  

1. Роботы могут выполнять функции как добрых железных помощников, 

так и злых диктаторов революционеров (второй случай зачастую связан со 

сбоем в системе, неправильной загрузке данных и т.д.) 

2. Во многих фильмах создание роботов связано с желанием сделать жизнь 

лучше, гармонизировать мир. Но, как показывают эти фильмы, подобные 

эксперименты часто приводят к противоположному результату. («Из 

машины»). 

В литературе и кинематографе ХХ века реальный человек уподобляется 

марионетке, роботу, машине (фильмы: «Посвященный», «Эквилибриум», 

«Суррогаты»). Можно говорить об определенной инверсии мотива, появление 

данного аспекта можно считать показательным и определяющим переход к 

новой литературе модернизма.  

Фильмы о роботах и искусственном интеллекте стали популярными с 

середины ХХ века. В большинстве фильмов роботы изображаются как 

негативные персонажи, но природа этих образов амбивалентна, вообще, они 

находятся над этическими проблемами, так как это механизмы, конструкции, 

лишенные эмоций и воображения [1].   

Современная художественная литература и кинематограф наполнены 

произведениями такого жанра, который может быть обозначен как 

художественная антиутопия. В современной рыночной ситуации очевидна 

востребованность этого вида произведений. Пытаясь определить, какие 

философско-антропологические идеи заложены в художественной антиутопии, 

мы обнаружили, что это произведения, в которых в литературно-

художественной форме представлена одна из предметных составляющих 

философской антропологии – учение о возможной гибели человека. Мы живем 

в мире тотальных угроз, в котором антиутопии, предупреждающие человека об 

опасности, становятся необычайно актуальными. Кроме того, поскольку 

художественные антиутопии вбирают в себя философско-антропологическую 

проблематику, постольку исследование антиутопии становится актуальным для 

развития философской антропологии. 

В художественных антиутопиях губительным началом выступают 

прорывные технологии, порождающие технологические революции. Анализ 

технологических революций содержит философско-антропологический аспект, 

а именно: они указывают на те этапы в развитии технологий, которые оказали 

существенное влияние на эволюцию человека, изменение его природы. 
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Технологические революции при положительной их оценке порождают 

утопические проекты, а при негативном осмыслении – антиутопические 

произведения. Можно вести речь о трех технологических революциях. 

Киноутопии, в которых конвейерные технологии рассматриваются как 

губительные основания бытия, приводящие к смерти человека, можно назвать 

классическими. Классическая антиутопия представлена тремя великими 

произведениями: Е. Замятина «Мы» (1921), О. Хаксли «О дивный новый мир» 

(1932), Дж. Оруэлла «1984» (1949). Эти произведения появились после взлета 

революционных утопий, в которых описывался спасительный машинный мир. 

«И одновременно появляется самая знаменитая антиутопия, ставшая стартовой 

площадкой для взлета и мировой антиутопии, – роман Е. Замятина "Мы". 

Последующие европейские антиутопии – романы О. Хаксли "О дивный новый 

мир", Дж. Оруэлла «1984» – продолжили, расширили и детализировали 

заданную Замятиным антиутопическую концепцию мира и вместе с романом 

"Мы" составили Великую классическую антиутопию ХХ века» [2, с. 94]. Кроме 

того, в основании деления антиутопий лежат различные ведущие науки: 

классическая антиутопия опирается на механику, неклассическая антиутопия –  

на кибернетику, а постнеклассическая наука – на синергетику. Дискретно 

рассматривается один из видов антиутопии биопанка, в которой утверждается 

мысль о том, что высокие биотехнологии не только не спасают человечество, 

но, напротив, способствуют возникновению новых проблем и делают мир 

предельно опасным.  

Также нами были выделены по три наиболее характерных 

антиутопических произведения каждого вида. Антиутопия классического типа 

представлена произведениями: Е. Замятина –  «Мы» (1921), О. Хаксли – «О 

дивный новый мир» (1932), Дж. Оруэлла –  «1984» (1949); антиутопия 

неклассического типа рассмотрена нами на материале произведений: Г. Гаузера 

–  «Мозг-гигант» (1948), А. Д. Фостера –  «Терминатор: да придет спаситель» 

(1984), Д. Уилсона –  «Роботы апокалипсиса» (2011); постнеклассическая 

антиутопия включает произведения: Б. Стерлинга –  «Схиз-матрица» (1985), П. 

Филиппо  – «Рибофанк» (1996), дилогия М. Уэльбека «Элементарные частицы» 

(1998) и «Возможность острова (2005). 

Несмотря на различия, в антиутопиях классического, неклассического и 

постнеклассического видов обнаруживаются единые философско-ан-

тропологические смыслы: все антиутопии представляют собой повествование о 

гибели человека, его смерти. Но в таком случае антиутопия — это 

художественное произведение, в котором представлена своеобразная 

танатология. 

Все фильмы о роботах и биокиборгах по основной идее можно разделить 

на 3 части: 

1. Искусственный интеллект, который угрожает человеческой 

цивилизации, «война машин», роботы, вышедшие из-под контроля: 

«Терминатор. Часть 1», «Суррогаты», «Из машины» и. «Мстители: Эра 

Альтрона». Жанр биопанка. 
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2. Роботы, обладающие эмоциями и чувствами: «Приключения 

Электроника», «Двухсотлетний человек», «Терминатор. Часть 2. Судный день», 

«Мой друг робот» и др. 

3.Жанр антиутопии, в которых человек лишается чувств, эмоций и 

воображения, превращаясь в биологического киборга: «Теорема зеро», «1984», 

«451 градус по Фаренгейту», «Эквилибриум», ««Посвященный». 

Все фильмы о роботах и об искусственном интеллекте предсказывают 

различные пути для человечества. По какому из трех вариантов будут 

развиваться события покажет время.  
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ҚОЙШЫБЕК МҮБАРАК ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ МИФОПОЭТИКАЛЫҚ 

ТАНЫМ 

 

Төлебаева Т. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақ қаламгерлері арасында мифопоэтикалық кеңістікте қалам тербеп, 

миф жанрын жетілдіріп жүргендер көп емес. Өйткені, біздің әдебиетімізде 

халықтық болмысымызға сәйкес тұрмыстық, әлеуметтік шығармалар көбірек. 

Алайда бұл қазақ әдебиеті қоржынында мифке орын жоқ деген сөз емес. Халық 

ауыз әдебиеті – қазақтың «төлқұжаты» десек, ерекшелігі жағынан аңыз, 

әпсаналарға жақын мифтік шығармалардың да халқымыз үшін маңызы зор.    

Мифопоэтикалық шығармалар қиял-ғажайып, тылсым дүниелерден ғана 

тұрмайды. Олардың да айтары – өмір шындығы. Оқырман үшін негізгі міндет 

те осы – тылсым оқиға арасынан өмір шындығын табу. Өз оқырманына 

осындай қызық та қиын міндет жүктеп жүрген «қорқынышты» жазушылардың 

бірі - Қойшыбек Мүбарак [1]. 

Бүгінде қазақ әдебиетінде дамымай қалып қойған бір қатар жанрлар бар. 

Соның бірі – мистикалық жанр. «Мистикалық жанрды өткен ғасырдың 60 

жылдары Қалмұқан Исабаев жазған. Одан кейін бұл жанрға қалам тартқан 

Қойшыбек Мүбарак», - дейді әдебиеттанушы Какен Қамзин. Осыған дейін 

мистика жанры қазақ қаламгерлерінің шығармаларында бір деталь ретінде ғана 

көрініс тауып келгені бәрімізге белгілі. Сол жанрға бұл күнде Қойшыбек 

Мүбарак түбегейлі бет бұрылыс жасап, мистикалық әңгімелерге толы екі бірдей 
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кітабын оқырманға ұсынып үлгерген талантты жазушы [2]. 

Жазушының көлемі шағын болғанымен, көтерген әлеуметтік мәселесі 

терең шығармаларының бірі «Пәтер» әңгімесі. Әңгімеде қызмет еткеніне он 

алты жыл болған қызметкердің оқиғасы баяндалады. Жігітті бастығы шақырып, 

он жылдан бері күтіп жүрген үй кезегі келіп, он жетінші қабаттан үй берілетінін 

хабарлайды. Қуанышы қойнына сыймай, жігіт отбасын жинап алып, жалдамалы 

пәтерінен құстай самғап жетіп барады. Барған жерлерінен үй көрмеген олар 

пәтерлерінің сонау он жетінші қабатта әуеде қалықтап тұрғанын аңғармай 

қалады. Пәтер иелерінің алдындағы ендігі мәселе – сол он жетінші қабатқа 

көтерілу болады. Еліміздегі әр орташа өмір сүретін отбасының басындағы 

проблеманы жазушы осылай ерекшелеп келтіреді. Расымен, қоғамда жылдап 

пәтер жалдап тұратын, өз баспанасына қолы жете алмай жүргендер қаншама?! 

Таңнан кешке дейін құмырсқаша құжынап, аянбай еңбек етсе де, тапқаны 

қапқанына жетпей, өмірін отбасын асырап, пәтер ақысын беріп, өзгенің 

қалтасын қампайтып отырғандар қаншама?! Енді жеттім-ау деген кезде жазушы 

кейіпкерін арманындағы пәтерінен одан сайын алшақтатып қояды:  

«– Ау, неге аңырып тұрсыңдар… – деп айқайлады.  

-Қалай шығамыз? – деп айқайладық біз. 

-Ұшып… 

-Қалай… 

-Солай… 

-Келіп түсіндірші… 

Әйелім екеуіміз қосыла жалындық» [2]. Ал әңгіме соңында автор 

әлеуметтік мәселені тіптен ащыландырып жібереді. Он жыл жүріп қолы жеткен 

пәтеріне көтерілу үшін адам баласына берілмеген қасиет – ұша білу керек екен. 

Демек, «Ақымақ, – дейді көршім. – Ақымақ, үйдің кілтін алудан бұрын ұшуды 

үйренуің керек,- деп, қайтадан лып етіп көкке көтерілді де кетті» [2] деген 

көршісінің сөзінен қаншама жыл артынан жүрген пәтеріне қолы жетсе де, 

бәрібір кедергіге тап болғанын және одан өту адамның қолынан келмейтіндігін 

аңғаруға болады. Қоғамдағы бүгінгі өткір мәселе – баспана мәселесінің ащы 

тұстары осы жерде аңғарылады. Автор қарапайым қазақтың өз меншігіндегі 

үйіне оңайлықпен қол жеткізе алмайтындығын меңзейді. 

 «Пәтерге» қарағанда мифтік, мистикалық элементтері қатты айқын әңгіме 

- «Ай толған түндегі ақ қыз» әңгімесі. Әңгіме автор атынан баяндалады. Оқиға 

қырықты алқымдаса да, әлі сүр бойдақ қалпынан арыла қоймаған жігіт 

ағасының жаңа жұмыс орнына келіп, онда ылғи қыз-келіншектермен істес 

болуынан басталады. Басты кейіпкер бұл жағдайына еркектік нәпсіқұмарлық, 

желіктік тұрғысынан қатты қуанады. Қыздардың ішінде оған өзгеден гөрі 

көбірек назар аударатын Айна есімді қыз бұның ықыласын өзіне түсіруге 

барынша тырысады. Жігіт те кет әрілік танытпай, жан қалауымен емес, тәннің 

қалауымен қызбен жақындасады. Автор бұл арқылы біздің заманымыздағы 

осындай нәпсіқұмарлықтың жетегімен кететін азаматтар мен қыздардың 

бейнесін көрсеткісі келген секілді.  

Алайда, жігіттің ішкі қалауы бұл емес. Оның арманында өзі ай толған түні 
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көрген ақ қыз. Ол ақ қызбен бұның қауышуына себепкер болған оның анасы 

мен Жәміш апай. Ақ қыздың сырқат болуына байланысты қыздың анасы 

жігіттің жеті рет ай толған түндері қызына тылсым әлемге келіп, белгісіз бір 

тілдегі хатты оқып беруін өтінеді. Жеті мәрте жасалған соң қыз жазылмақ. 

Айдың толуын жігіт те асыға күтеді, өйткені ол сол қызға жүрегімен ғашық. 

Шығарма соңы Айнаның тұмарды жігіт қолынан жұлып алып, ақ қызды қайта 

ауру күйге түсіріп, мұнымен айырылыстыруымен аяқталады. Демек, автордың 

айтпағы – қолымызбен Алла тағала жасамауды бұйырған күнәларға 

белшемізден батып ала тұра, періштедей пәк, таза нәрседен үміт ету қате. Адам 

өзі қандай болса, оған өзі секілді адам жолығатыны Алланың да, өмірдің де 

бізге дайындаған заңы. Жігіттің бірге күнәға батқан қызына автордың Айна деп 

есім беруі де тегін емес деп ойлаймын. Өйткені, әр адамға өмірінде жолығатын 

адамдар оның айнасы секілді, яғни бізге өзіміз секілді адамдар ғана кездеседі. 

Айналамызда қандай адамдар жүргенін қарап-ақ өзіміздің қандай екенімізді 

аңғара алмақпыз. Қойшыбек Мүбарактың мифтік элементтермен көмкерілген 

шығармасының негізгі идеясы осы деп ойлаймын. 

Қойшыбектің тылсым мен ұятқа, мифтік наным-сенімге де толы 

шығармасы – «Құбыжық» әңгімесі. Бұл әңгіме кей жерінде оқырманның 

денесін түршіктіріп, үрей билетсе, кей жерінде ұялтып, теріс айналдырады, ал 

кей жерінде тіптен жирендіріп жібереді. Әңгіме ауылға құбыжықтың келіп, сол 

құбыжықтан құтқару үшін ауыл адамдарының бақсы атаға келіп көмек 

сұрауымен басталады. Шығармада лирикалық шегініс болып, ол құбыжықтың 

қайдан шыққандығы туралы айтылады. Құбыжық әуел баста адам еді. Ал оны 

құбыжыққа айналдырған не нәрсе? Осы тұста автор қазақтың мифтік наным-

сенімдеріне назар аудартады. Жас келіншектің есіктің табалдырығын сол 

аяғымен аттауы, баланың есікке керіліп тұруы, келіншектің күн батқанда 

құдықтан су алуы секілді жерлерінде автор тыйымдардың тектен текке 

айтылмайтынын, оны бұзғанның арты не болатынын көрсетеді. Оқиғаға 

оралсақ, келіншек ешкімді тыңдамай күн батқанда даладан су алып жатқан 

кезде, келіншекті жын қағып, ол құбыжыққа айналып кетеді. Сөйтіп, өзінің 

ауылын қырып, бір адамын да қалдырмай жойып жібереді. Кейін оған жалғыз 

аңшы кездесіп, ол сол аңшыны зорлап өзі екіқабат болады. Аңшы мен құбыжық 

әйел арасындағы байланыс сәттерін автор тым сорақы, ұятты, жиіркенішті 

қылып суреттейді. Өйткені, оқырманға құбыжықтың қорқынышты образын 

барынша ашқысы келгендігі аңғарылады. Расымен, оқи отырып, өз өзіңнен 

еріксіз түршігесің.  

Құбыжық әйел ақыры дегеніне жетіп ұл туады, аңшыны өлтіріп, жеп 

қояды. Бұл жерде де автор құбыжық үшін асыл, адал дейтін ештеңенің жоқ 

екендігін білдіреді. Оның болмысы сондай. Ештеңені де, ешкімді де аямайды.       

Құбыжықтың баласын ауыл адамдары тауып, бір мылқау шалдың отбасына 

тәрбиелеуге береді. Құбыжық сәби болғанымен, өз болмысынан алыс кете 

алмайды. Өсе келе өзінің кәдімгі адам секілді өмір сүре алмайтындығын, өз 

тегіне қарсы шыға алмайтындығын ұғына түседі. Бұл тұста Мұхтар Әуезовтың 

«Көксерек» әңгімесіндегі «Қасқырды қанша асырап, бақсаң да орманға қарап 
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ұлиды» [3] деген қорытынды пікірімен үндестікті аңғаруға болады. Яғни, 

құбыжық өзінің албастылық бейнесінен, бір сөзбен айтқанда өз табиғатынан 

бас тарта алмайды екен. Әйелдің баласы өсіп, шығарма басында айтылған ауыл 

өмірінің тыныштығын бұзған құбыжыққа айналады. 

Шығарма соңы оқырманға өзіндік қорытынды мен болжам жасауға 

мүмкіндік береді: «Қалың қарағайдың арасынан тіліп із қалдырып заулап келе 

жатқан құбыжықтың төбесінен ащы шаңқылдап бақсының қара бүркіті ауылға 

қарай құйылып келеді. 

Бүркітінің даусы құлағына жеткен бақсы шал орнынан атып тұрып 

зіркілдеп, бұрқырап бақсылық ойынға қайта кіріскен. Аузында лапылдап 

жанған қарағайдың дәу бұтағы қып-қызыл оттың ішінде арлы-берлі ойқастап 

тұр. Құбыжық кейіндеп қала берді де, бүркіт ауылға жақындап қалды» [2] деп, 

автор жақсылық пен жамандық, ақ пен қара, періште мен шайтан, бақсы мен 

құбыжық арасындағы шайқастың бітпейтінін көрсетеді. Құбыжық бар жерде 

оған қарсы тұратын күштің де барын аңғартады. Демек, бақсы, бүркіт пен 

құбыжық арасындағы қарсылық аяқталмақ емес... 

Шығарманың сапасы оқырманды ой үстінде қалдыру білуі, санасын қозғай 

алуымен өлшенеді. Өмір шындығын тайсалмай айта білгенде ғана шығарма 

дұрыс қабылданады. Ал ол шындықты қандай түрде, сипатта беру деңгейі 

автордың еншісінде. Қойшыбек Мүбарактың да мифке толы шығармаларын оқи 

отырып, жазушы да, шығарма да өз мақсаттарына жете алыпты деген 

қорытындыға келесің. Демек, өмірде болмайтын қиялға толы оқиғалар, 

кейіпкерлер арқылы да қоғамдағы қордаланған мәселені де, өткір шындықты 

да, адами болмыс секілді дүниелерді де беруге болады екен.  
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Төлеуғали А., Махсут А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

      Көркем прозадағы мақал – мәтелдердің  стильдік ерекшеліктерін сараптау 

үшін фразеологиялық стилистикаға қатысты ғылыми еңбектерді және нысанға 

алынған қаламгерлер шығармаларының фразеологиялық оралымдарын 
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байланыстыра қарастырған жөн деп білеміз. Көркем әдебиет тілі стилистикасы 

жалпыхалықтық тіл аясынан шыққан барлық сөздерді өз бойына сіңіреді, әдеби 

тіл стилінен басқа стильдің сөздерін де пайдаланады. Басқа стильдегі сөздер 

көркем туындыда қызметі өзгертіліп, эстетикалық қызметке көшеді де басқа 

жүйелілік құрастырады. 

      Академик М. Серғалиевтің: «Көркем эдебиет тіліне тән ерекшелік - оның 

көп стильдігі. Мұның мәнісі - көркем әдебиет шығармаларында басқа 

функционалдық стильдердің элементтері кездесіп отырады деген сөз. Қандай да 

көркем туындының /әсіресе, прозанын/ көп кейіпкерлерден, оқиғалардан 

тұратынын ескерсек, тілдік құралдардың да көп түрлі пайдаланылатыны 

белгілі» - деген ғылыми пайымдауына сүйене отырып көркем проза 

фразеологизмдерінің әр түрлі стильдік реңкте қолданылатынын айта кету 

орынды деп санаймыз [1, 175 б.]. Сондай-ақ. басқа стильдердің құралдары 

толық құрамда жұмсалмайды, бұл жерде стиль ауыспайды, стильдің жекелеген 

тілдік элементтері мен «кірме» стильдің реңктік белгілері 

пайдаланылады.Көркем туынды тілінің қызметі басқа стильдерге қарағанда 

күрделі деуге болады. Себебі, көркем эдебиетте адамдар арасындағы қарым-

қатынас, кейіпкердің әр түрлі мінезі, қуану, ренжу сәттері, бір сөзбен айтқанда, 

психологиялық сезім-күйлері, әлеуметтік ортасы сияқты жағдайлар жазушыны 

эр сөздің эстетикалық мәніне көңіл бөлуге міндеттейді. 

Қазақ тіл білімінде әдеби тіл стилі функционалдық стильдер қатарынан 

танылуы керек. Яғни, көркем әдебиет тіліндегі басқа стильдердің 

элементтерінің болуы оның тек қана стильдік ерекшелігі ретінде 

қарастырылады.Көркем шығарма тілінде метафоралық оралымдар, тілдің 

бейнелілік тудыратын көптеген элементтері, синонимдердің бейне жасау 

мүмкіндіктері толық пайдаланылады. Тілдің барлық лингвистикалық күш-

қуаты жазушының поэтикалық ойлау шеберлігіне сай жүйелі түрде 

қолданылады. Көркем эдебиет тілі тек бейнелілігімен ғана емес, эстетикалық 

бағыттағы экспрессивтілігімен де ерекшеленеді.Көркем прозадағы мақал – 

мәтелдердің  стильдік мақсатта өзгеріске түспей, халық тіліндегі қалпында да, 

трансформацияланған түрде де, яғни мағынасы мен қүрылымында жаңа 

эмоционалды-экспрессивті мән беріліп те қолданылады. 

         Жазушы тілінде стильдік және құрылымдық жағынан өзгеріске түсіп, 

жаңа эмоционалды-эксперссивті мағынада келуі, олардың өздерінде бар 

көркемдік қасиеттерінің үстіне жаңа эстетикалық сипат дарытады. Жаңа 

сападағы түрақты оралымдар автор және кейіпкер тілінде көркем-

стилистикалық бояуды қалыңдатып, жазушының сөз ойнату шеберлігін 

танытады. Бағамдап түрып, әр нәрсеге өз түсында құдіретті екеніне ой көзін 

жіберген.. 

Жазушы тіліндегі көріктеу қүралдарының бірі - дамыту ** е білген. 

Мұндай бірін-бірі дамыта қолданылатын фразеологиялық оралымдар жазушы 

шығармаларында мол кездеседі.Тілдік құралдар көркем шығарманың жанрлық, 

тақырыптық идеялық жағынан жіктелуіне байланысты эр түрлі стильде 

қолданылады. Жазушының кейіпкер мінезі, болмысын, ішкі жан дүниесін, 
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үлттық келбетін сипаттау кезінде де фразеологизмдердің рөлі күшті болады. 

Көркем прозадағы мақал – мәтелдердің  табиғи қасиеттерінің бірі - реңктерінің 

болуы. Жазушының кейіпкермен біте қайнасып бірге өмір сүретіні 

белгілі.Тарихи тақырыптағы шығарма тілінде тарихи оралымдар мол болса, 

психологиялық романдарда адам жан дүниесін ашуға бағытталған мақал – 

мәтелдер  көбірек қолданылады. Сондай-ақ, көркем әдебиетте әрбір әлеуметтік 

ортаның қолданысына ғана тән тілдік құралдар болады.  

       Әдебиет теориясында қаралатын классикалық стиль, даралық стиль, ұлттық 

стиль ұғымдарын тілдің стилистика саласымен байланыстыра қарау да үлкен 

мәнді дүние болмақ. Тарихи романдардағы фразеологизмдер стильдік жағынан 

алғанда тарихта болған жайларды, тарихи оқиғалар мен кейіпкер бейнесін 

сомдауда, шығарма мазмұнына дәуірлік сипат беруде көркемдік бояуды 

қалыңдатып мағынаны тереңдету үшін қолданылады. Мысалы, Әкесі ер деме - 

өзі ез шыгар. Жасы кіші деме қара қанжар шыгар. Би - хан барда гана жүйрік, 

сүлтан - ел барда гана күлік -деді Томан (М. М.). Романда қолданылған мақал – 

мәтелдер тарихи шығарма стиліне сай, ой қорыту, байлам айту түрінде келеді. 

Кейбірі авторлық афоризмге де айналған. Сөйлемдегі би - хан барда ғаиа 

жүйрік, сұлтан - ел барда гана күлік авторлық пайымдау, авторлық байлам 

жасау негізінде дүниеге келген мақал- мәтелдер  деп айтуға болады. Мүндай 

авторлық мақал- мәтелдер  көркем прозада жеткілікті және олардың 

поэтикалық деңгейлері биік, тарихи қаһармандар бейнесін сомдауда эрқайсысы 

өз орнын тапқан, шебер қолданылған. 

      Көркем әдебиет тілінің өзіндік ішкі формасы болатыны белгілі. Сөздің ішкі 

формасы көркем мәтін контексінде басқа сөздермен мағыналық байланысқа 

түсіп, көркемдік «бүтіндікті» қалыптастырады. Әдебиеттану мен 

лингвистиканың стилистикаға қатысты зерттеу нысаны бір болғанымен, 

екеуінің арасында айырмашылық та бар. Әдебиетші белгілі бір шығарма тілінің 

стилі туралы айтқанда көркем образдың ашылуы мен шығарма идеясына 

жазушының жеке қолтаңбасы түрғысынан келеді. Ал, тілші ғалым 

шығармадағы сөздердің мәнін әдеби тіл тарихы түрғысынан лексика-

семантикалық мағына дамуы мен лексика-грамматикалық қүрылымын жеке 

қаламгерлердің шығармашылығы негізінде қарастырады. 

Көркем шығарма тілі басқа әдеби тіл түрлерінен экспрессивті-эстетикалық 

сипатымен ерекшеленеді де үлттық тіл мәдениетінің дамуына өз ықпалын 

тигізеді. Көркем эдебиет тілі әдеби тіл стильдерінің жүйесінде оның негізгі 

қүрамдас бөліктерінің бірі ретінде қаралуы тиіс. Ұлттық әдеби тіл дамуының 

барлық кезеңдерінде көркем эдебиет тілінің орны басым болады. Бүл оның 

(көркем эдебиет тілі) ерекше қасиеттерімен және көркем шығарманың таралу 

аймағымен сипатталады. 

          Қоғам өмірінің барлық қырларын жан-жақты көрсететін көркем әдебиет 

тілінде тілдің барлық құралдары (диалект, жаргон, кәсіби лексика, қарапайым 

сөйлеу тілі т.б.) авторлық баяндаудан гөрі кейіпкер тілінде оның көркем 

бейнесін ашуда қолданылады. Міне, осындай көркем, көп қүрамдылығы 

арқылы көркем эдебиет тілі басқа стильдерден ерекшеленеді. 
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Көркем проза көркем әдебиет стилінің жан-жақты ашылатын, барлық 

қырынан көрінетін ерекше жанрлық түрі болғандықтан, көркем әдебиет 

тіліндегі барлық формаларды көркем прозадан кезіктіруге болады. Кейіпкер 

тілі, авторлық баяндау, диалог, монолог, пейзаждық суреттеулер т.б. көркем 

проза элементтері тіл шеберлігі арқылы ашылады. 

        Қазақ тіл білімінде академик Р.Сыздық жеке жазушы тілін тіл тарихымен 

байланыстыра зерттеу және қаламгердің әдеби тілдің дамуына қосқан үлесін 

айқындау мәселесін қойды. Ғалым өзінің Абай поэзиясына арналған 

зерттеуінде фразеологизмдерді қолдануда тек көріктеу мақсатының ғана 

көзделмейтіні, сонымен қатар әдеби жанрдың стильдік түтастығын, дәстүр 

жалғастығын сақтау сияқты суреткерлік талаптардың да түратынына баса назар 

аудартады [3]. Жалпы халықтық тіл тұрақты тіркестерінің стильдік, мағыналық, 

сандық, сапалық жағынан толығуына көркем сөз шеберлерінің қосқан үлесі мол 

деуге болады.Көркем прозадағы мақал – мәтелдер  туралы айтқанда, оның 

поэзия, публицистика тілінде қолданылатын тұрақты оралымдардан 

айырмашылығы болатынын баса айтқан дұрыс. Себебі, поэтикалық лексиканың 

өзі прозалық шығармаларда жазушы дарыны мен дүниетанымына байланысты 

қолданылады. Жазушылардың і жаңа мән-мағынада қолдануы жалпыхалықтық 

айналымда жүрген фразеологизмдерге жаңаша жан бітіріп, оның 

экспрессивтілік қызметін жаңа бояумен әрлендіреді. 

Көркем прозадағы мақал – мәтелдердің  стильдік ерекшеліктері 

қаламгердің халық тіліндегі, авторлық түрақты оралымдарды көркем шығарма 

бойында қолдану шабытына байланысты болатыны айқындалды. 
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Өткен ғасырдың отызыншы жылдары қазақ тіл білімінің қалыптасып, 

дамуына ерекше атсалысқан ғалымдардың бірі профессор Қ. Жұбанов болған 

еді. Оның ғылыми мұрасын зерттеуші бүгінгі ғалымдар тіл білімінің кейінгі 

кездегі жаңа ғылыми бағыттарының бастаулары да Қ. Жұбановтың 

еңбектерінен көрініс беретіні, ғалымның «ғылыми мұрасының қазіргі 

ғылымдағы маңызы мен жалғастығы» әртүрлі еңбектерде айтылып келеді [1, 12 

б. ]. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттардың бірі - гендерлік 

лингвистика, осы салаға қатысты деректердің де алғашқы іздері Қ.Жұбановтың 

еңбектерінде кездесетіні айтылып та, жазылып жүр. Қазақ тіл білімінде 

гендерлік лингвистика мәселелері ғалым Г.Т.Шоқым зерттеуінде жан-жақты 

қарастырылғанын білеміз [2]. Ғалым өз зерттеулерінде гендерология 

мәселелерін жан-жақты зерттеген. Осы зерттеуде айтылғандай, қазақ тіл 

білімінде гендерлік факторларды  қазақ зиялыларының ішінде Ш. Уәлиханов, 

Ы. Алтынсарин секілді ғылыми ағартушылар, ғылыми-этнографиялық 

зерттеулерінде де ескеріп отырған [2, 60 б.].  

Профессор Қ. Жұбанов еңбектеріндегі әйел тілі белгілері туралы пікіріне 

талдау жасау барысында тілдегі гендерология мәселелерімен байланысына 

назар аудара зерттеу қажет деп өз пікірін білдірген. Қ.Жұбанов сол өз кезеңінде 

ғылым жаңа ғана қалыптасып келе жатқанына қарамастан кейінгі ұрпағына 

ғылымның әр саласынан өз ой-пікірлерін қалдырып кеткендігін ерекше атап 

көрсетеміз. Оның «Қазақ тілінің жоғарғы курсы. Дәрістер» еңбегінде қазіргі тіл 

білімінің жаңа бағыттарына қатысты ой ұшқындары көрініс табады [3]. Бұл 

ойымызды алдыңғы аға буын ғалымдар көзқарастарына сүйене отырып 

айтамыз. Қ. Жұбанов еңбектерін жалпы тіл білімі заңдылықтарына сай 

қарастырған ғалым Б.Хасанұлы болатын. Ғалым әйел тілінің ерекшеліктері 

туралы Қ. Жұбанов еңбектерінде гендерологиялық тұрғыдан сөз болғанын 

алғашқы болып көрсеткен екен [4, 285 б.].  

Профессор Қ. Жұбанов «Қазақ тілінің грамматикасы» оқулығының 

фонетика бөлімінде тіл дыбыстарына қатысты айтқан тұжырымдарында 

әйелдер тіліне қатысты сөз қозғап, Күншығыста әйелдердің тұрмысы өзгеше 

болғандықтан, әйел адамдарға арнап түрлі әдет – ғұрып ерекшеліктері жие 

кездеседі. Тіпті әдет –ғұрып өзгешеліктері де кейбір елдерде бүгінгі таңға дейін 

сақталған. Соның ішінде кавказ, армян, грузин сонымен бірге түріктер 

арасында әйел қауымының ым тілін айтуымызға болады. Жаңадан босаға 

аттаған келін кей жерде бір айға дейін, ал кей жерлерде бір жылға дейін ата- 

енесімен дыбыстап сөйлеспейді, яғни ымдап сөйлеседі. Армян халқы бұны 

«нашнауар» деп атайды. Нашнауар тілі сондай бай тілдің қатарына жатады деп 

пікір білдіреді [3, 39 б.]. Ғалымның бұл айтқан пікірінде әйелдер тілінің 

айырмашылығы туралы алғаш рет ғылыми тұрғыда жұртшылықтың назарын 

аударып, тіл дыбыстары мен оны қолданушы адамзаттың жынысы да тілге 

қатысы жағынан ерекшеленетініне көңіл аударғанын аңғарамыз. Сонымен 

қатар Қ.Жұбановтың еңбектеріндегі әйел ұғымы мифтік таным тұрғысынан да 

сараланады. Ықылам заманда әйелер құдайының аты Ұмай деп аталған. Уақыт 
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өте келе бастапқы Ұ әрпі түсіп қалып, май деп аталған. Қазақта осыдай кейін 

бірсыпыра халық ішінде түрлі мақалдар мен ұғымдар пайда болған [3, 88 б.]. 

Осы жердегі Ұмай ана туралы ғалым пікірі көп нәрсені аңғартып тұрғандай. 

Оттың анамен байланыстылығы әйел затының жан жылуынның молдығынан 

хабар беретін тәрізді. Сол себептен де адамгершілік асыл қасиеттерді, 

адалдықты, даналықты аналардан күтеміз. Ғалымның бұл пікірі өте орынды деп 

санаймын, қазақ әйелдері біздің заманымызға дейін де өжет қайсар, өз орнымен 

сөйлей білетін дана болғаны айқын көрініп тұрғандай.  

Қ. Жұбанов еңбектерінде гендерлік лингвистика туралы деректер 

пікірлерге мынадай тұжырым жасайды «Тіл адам баласының өрлеу жолындағы 

тілге бедері айқын түскен. Қазақ сөздік қорындағы «балам» деген сөз патриахат 

дәуірінен қалған сөздердің бірі, себебі бұл сөздің ру деген сөзімен байланысты: 

ұру –ұрық- ұрығ – ұру деген көп мағыналы болып келеді. Бұл хасыл (асыл) – 

тек дегенге іспетті. Көрінгенді баланы «балам» деп атауы некесіз заманнан 

қалған мұра. Ол дәуірде әйелдерде жасы үлкендері апа, ана деп аталған. Бұл 

атауларда ру аты сияқты аталған. Еркек қауымында үлкен жастағыны ата деп 

атаса, ал қыз атауы – кішкене әйел деген мағынаны білдіреді, ал моңғолша – 

кеукім деп аталған. Сол секілді көне түріктер бұрынғы кезде «бала» деген 

жалпы атауды «ұғлан» деп қолданып, уақыт өте келе реалистік мәнін аша 

отырып, ер ұғлан, қыз ұғлан деп жыныстық ұғымды айырып атаған» [3, 108 б.]. 

Гендерлік лингвистика саласы жайлы зерттеген ғалым Б. Хасанұлы әйел 

тілі туралы әйел тілі деген түсінік бүгінгі таңда, қазірде әлеуметтік, 

экономикалық және діни факторлар арқылы жойылмады деп пікір білдіреді [5, 

74 б.]. Қ. Жұбанов этимологияға қатысты айтылған пікірлерінде: қазақ халқы 

ескідегі шамандарды «абыз» деп атағанын байқаймыз. Ру дәуірлерінде абыз 

сөзі ру ақсақалдарын яғни үлкендікті білдіретін ұғым іспетті қолданылған. Тіпті 

қазақ әйелдерінің үлкенін абысын деп атап, осыған ұқсас татар ұлты – 

абысынтай деген секілді ұғымдар кездескен. Абысын деген сөздің түп төркіні 

«абыз» деген сөзден пайда болған. Ғалым осылайша бұл атауларды гендерлік 

мәселелермен тығыз байланыстырған [3, 275 б.]. «Грузин халқының «кали», 

«швили» деген сөзіндеріндегі  «шв»-ұл бала деген мағына білдірсе; осы 

сөздегі   «шв» - қыпшақ сөзіндегі шық деген сөзбен ұқсас болып келіп, 

кішірейткіш -шық - бала-шаға  деген қос сөздегі-шаға сыңарына ұқсас; Қырым 

татарлары, әзірбайжан халықтары  «бала» деген сөзді «шаға»  деп те атайды. 

Бүгінгі таңда тілімізде «ұғлан» сөзі көтеріңкі немесе асқақ стильде 

қолданылатын сөз. Бұл дегеніміз  «оғыл-оғлан-оғлақ-ұғыл-ұл» деген 

нұсқасымен бірге ер бала,  дегенді білдіреді. Бұл сөз қыз эпитетімен бұл күнде 

қолданылмайды», -дейді [3, 107 б.]. Ғалым Қ. Жұбанов тарихи көне жазбалар 

тілін де қарап, Хожа Ахмет Яссауидің әйелдерге қатысты бірнеше пікірлерін 

ерекше атап көрсетеді: «Біздің түсінігімізше, ұлы ойшыл Хожа Ахмет әйелді 

өте қатты ардақтайды. Оның әйелді ардақтаушылығы – адамгершілік ретінде, 

ұждан ретінде, сезімшілдік ретінде әйел затына аяушылық еткен 

тәрізді.Толғауда бейгеленгендей: «Ардақталып өскен есіл ғана сәулелерім-ай! 

Қайтейін, жаудан қорыққанынан жүректерің ұшып кетті-ау!» -  деген 
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сөздерінен байқайтын болсақ, - деп жау қолына түскен қыз бен әйелдердің 

тағдырын ойлап, оларды аяп, жақсы көріп, есіркеуін айта келе, «сол 12 ғасыр 

кезіндегі түркістандық азаматтардың - халық ерлерінің әйелге деген бірден-бір 

көзқарасын көрсететінін», − назарға ала жазады [3, 296 б.]. Бұл пікірлерді де 

гендерлік мәселенің қатарында қарастырумызға болады. Ғалым «қыз» сөзімен 

түбірлес «қызалақ» сөзі жөнінде «дитя», «мальчик» деген сөздермен 

байланыста талдайды [3, 413 б.]. Ғалым қазақтың «қатын» сөзінің мағынасына 

қатысты гендерлік түсінік беріп,  «қатын»  сөзі ерте замандарда ханның 

әйелдеріне ғана арналған атау болса, кейіннен ол ханның уәзірлерінің де 

әйелдерін атауға қолданылғанын, содан қазіргі таңда күйеуге тиген барлық 

әйелдерді «қатын» деп атап кеткенін айтады [3, 93 б.]. Осы орайда, ғалым Н. А. 

Садуақас: «Қ.Жұбановтың  қазақ тіліне қатысты айтқан ой-пікірлері ғылыми 

жалғастығын тауып, қазіргі зерттеулермен ұштасып жатыр», -деп атап 

көрсетеді [6, 87 б.]. 

Ой түйінін айтар болсақ, гендерлік лингвистиканваның басты ұғымы ер 

адам мен әйел адам арасындағы сөйлеу тілі яғни сөйлеу әдебін танытады десек, 

қазіргі терең зерттеулер мен қозғалған пікірлерден бұл ұғымның тамыры 

тереңде жатқаны байқалады. Тіпті бұл ұғым уақыт өте пайда болса да, қазақ 

халқында бұрыннан бар десем артық айтпағаным болар еді. Себебі қазақ халқы 

бұрыннан - ақ ер адам мен әйел адамдарының сөйлеу ретін аңғарып соған орай 

түрлі мақал -мәтелдерді шығарған. Сонымен қоса түрлі ғалымдар еңбегінен де 

осы гендерлік линвистикаға байланысты ой – пікірлер мен зерттеулер кездеседі. 

Міне, осы заңдылықтар жөнінде ғалым Қ. Жұбановтың сөз қозғауы тілді 

зерттеудің қажеттілігінен туындаған деп айтуға болады. Ғалым гендерлік 

лингвистика саласын тереңірек зерттеп, бірқатар еңбектерінде жариялаған. 

    

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Жұбанов А. Қ. Қазақ лингвистикасының негізін салушы. – Қ. Қ. 

Жұбанов // «Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу 

реформасы» / ҚР БжҒМ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты, Абай атындағы Қазақ ҰПУ, Еуразия ғылыми-зерттеу 

институты ұйымдастырған профессор Құдайберген Жұбановтың 

туғанына 120 жыл және оның ұлы ф.ғ.д., профессор Есет Жұбановқа 

90 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары (19.XII.2019). – Алматы: «Қазақ кітабы» 

баспасы, 2019. – 296 б. 

2. Шоқым Г. Т. Гендерлік лингвистика негіздері. Оқулық. – Алматы: 

«Экономика» баспасы ЖШС, 2012. – 190 б. 

3. Жұбанов. Қ. Шығармаларының толық жинағы. – Ақтөбе: «Жұбанов 

университеті» баспасы, 2019. – 584 б.  

4. Хасанұлы Б. Қазақ тіл білімінде гендерлік бағытты 

қалыптастырудың өзекті мәселелері// Психолингвистика және 

әлеуметтік тіл білімі: қазіргі күйі және болашағы. халықаралық 

ғылыми конференция материалдары. – Алматы, 2003. – 284-288 б.  



636 
 

5. Хасанұлы  Б. Ана тілі - ата мұра (Қазақ тілінің жер жүзі тілдері 

жүйесіндегі алатын орны). – Алматы: Жазушы, 1992. – 272 б. 

6. Садуакас Н. А. Профессор Қ. Жұбанов ұлт тілі мен жазуы туралы // 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 

жылдығына орай «Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік 

мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. – Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы, 2018. – 84-88 б. 

 

Ғылыми жетекші – ф.ғ.к., доцент Садуақас Н. А. 

 

Қ. ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Умирзакова Г. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ана тілімізді ғылыми тұрғыда оқыту саласының қалыптасып-дамуы 

туралы сөз қозғайтын болсақ, қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымының 

алғашқы қалыптасу кезеңі ХХ ғасырдың басында ұлы ағартушы 

А.Байтұрсынұлы еңбектерінен бастау алып, 30-жылдары қазақтың белгілі 

оқымысты ғалымдары Құдайберген Жұбанов, Телжан Шонанұлы, Қошке 

Кемеңгерұлы, Сейіл Жиенбайұлы сияқты т.б. тарихымызда есімдері танымал 

белгілі тұлғалардың орта және жоғары мектептерге арналған қазақ тілі 

оқулықтарын даярлағандығын атап көрсетеміз.  

Профессор Құдайберген Жұбанов қазақ тілін зерттеумен қатар, қазақ тілін 

оқыту әдістемесінің де ғылыми-әдістемелік негізін қалыптастыруға зор үлес 

қосты [1]. Қазақ тіліне арналған іргелі еңбектеріндегі ғылыми ойларымен қатар, 

ғалымның ана тілімізді оқыту әдістемесі ғылымына қатысты айтылған ой-

тұжырымдарының да маңызы ерекше болды. Ол қазақ тілін теориялық жағынан 

зерттеп қана қоймай, ол оқыту әдістемесі мәселелеріне де ерекше назар 

аударған екен. Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін қалаушы, тұңғыш лингвист-

профессор Құдайберген Жұбановтың қазақ тілін оқыту әдістемесіне қатысты 

еңбектері М.Жазықова зерттеулерінде ғылыми тұрғыда жан-жақты зерттеліп, 

ғылыми бағасын алып, қазақ лингводидактикасы қатарынан өз орнын алды [2]. 

Қазақ мектептеріндегі білімі әлі толысып үлгермеген оқушы үшін ғылыми 

терминдерді сол қалпында қабылдап, ұғыну қиындық келтірері анық. Сол 

себепті ғалым ғылыми терминдерді қарапайым тілмен күнделікті көріп – біліп 

жүрген заттармен, құбылыстармен салыстыра түсіндіреді. Соның бір дәлелі 

ғалым «сөз бөлшектері» тақырыпшасын түсіндіруде: «сөз бөлшектерінің кітап 

әңгіме сияқты ірілері болсын, әріп, дыбыс сияқты ұсақтары болсын, қай-

қайсысы да, бітулі киімдей айналасы көмкерілген бір бүтін нәрсе. Сөйте тұра 

бұлардың бүтіндігі біртұтас, сом бүтіндік емес; киімнің өңір, шабу, артқы бой, 

жең, жаға бөлшектерден құралатыны сияқты, әр бөлшектерінің өзінің ішкі 

бөлшектері бар; әрқайсысы сол ішкі бөлшектерден қиындалып, құралып барып 
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жасалады», - дейді [3, 136 б.]. Автордың айтайын дегені: «кітап, әңгіме» сияқты 

бір бүтіннің әрі қарай тағы да ұсақ бөлшектерге бөлінетіні. Бүтінді құрап 

тұрған бөлшектер: сөйлеу, сөйлем, сөз, буын, дыбыс не әріп – бәрі де жеке 

тұрғанда өз мағынасы бар дербес бүтін екені, солардан бірігіп барып жаңа бір 

бүтін құрап тұрған қызметі бітулі киімнің жең, жаға, өңір, шабу, қалта тәрізді 

кіші бұйымдардан құралатынымен салыстырып түсіндіреді. Оқушылар көзге 

көрінбейтін: сөйлеу, сөйлем, сөз, дыбыс деген ұғымдарды деректі бітулі киім 

және оның бөлшектерімен салыстыра келіп айқын түсінік алады [4, 51 б.].  

Әдістеме саласын зерттеген ғалым Мүслима Жұбанова өзінің «Ұлттық 

дидактика проблемалары хақында» деген еңбегінде: Профессор Қ. Жұбанов 

өзінің «Буын жігін қалай табуға болады?» деген еңбегін әдістемелік талдау 

қатарына қосқан. Алайда, бұл еңбек те таза әдістемелік аяда қалып қоймай, 

қазақ тілінің буын құрылысын түбегейлі танып барып жазылған ғылыми 

теориялық зерттеу еңбек болып шыққан.Ғалым бұл еңбегінде қазақ тілінің 

буындарын қазіргі мектеп грамматикасындағыдай үш түрге бөлмей, алты түрге 

бөледі. «Олар: Жалаң буын,  Ашық буын, Тұйық буын, Бітеу буын, Ауыр тұйық 

буын, Ауыр бітеу буын, -деп бөлуі, біріншіден – қазақ тіліндегі буын санын 

дұрыс ажыратқандығы болса, екіншіден, мектеп оқушыларына түсіндірудің 

қиындығын ескерген деп есептейміз»,- деп көрсетеді [4, 17 б.]. Қ.Жұбановтың 

буын типологиясы туралы көзқарастары қазір де ғылыми маңыздылығымен 

құнды. Ол қазақ фонетикасында буынның жылысуы мен кірігуі, буынның 

жуаны мен жіңішкесі туралы мәселелерді де алғашқы болып сөз етті. 

Қ.Жұбанов еңбектерімен танысу барысында оның тіл дыбыстарын фонология 

тұрғысынан қарастырғанына көз жеткіздік. Қ.Жұбанов «Қазақ тілі - буыншыл 

тіл» дей отырып, қазақ сөздерінің буынға негізделгенін айтып, дыбыстың 

фонологиялық қызметін буын заңдылықтарымен байланыста қараған. Қазақ 

тіліндегі дыбыстардың нағыз фонологиялық қызметі буын деңгейінде 

көрінетіндігі қазіргі зерттеулерде де жан-жақты пайымдалғанын, түркі 

тілдерінде – сингармонизм екендігін білеміз. Қ.Жұбанов кезеңінен бастау алған 

фонологиялық зерттеулер бүгінгі күні жаңаша ізденістермен жалғасын тапты 

[5, 50 б.]. 

Профессор Қ. Жұбанов оқулығында назарға ұсынылған әдіс – тәсілдерді 

санамалап айтсақ, олар: баяндау әдісі, түйінді мәселеге көңіл аудара түсіндіру 

әдісі, салыстыру әдісі, сөзбен суреттеп көрсету әдісі, көрнекілікке ұмтылу, 

өмірге үңілдіру, еңбек процесімен байланыстыру, бір пәнді игерту үшін оған 

екінші пәнді құрал ету, яғни пәнаралық байланыстарды табу, оқушының 

алдына жарым-жарты, немесе бүтін проблема қоя оқыту, жүйелі ойлауға 

төселдіру, ол үшін миға гимнастика жасату т.б. [4, 75 б.]. Ғалым осы аталған 

мәселелерді ескере келе оқыту ісі жеңіл болу үшін өткен білімнің үстіне жаңа 

білімді жымдастыра қондыру, бүтіннен бастап бөлшекке қарай тереңдету, 

ұтымды салыстыру, көрнекі баяндау әдістерін дүниеге келтіреді. 

Грамматиканың жүйесі арқылы да ол берілетін білімнің жаттанды болмай 

саналы, берік болуын, тіл табиғатымен ұштаса отыруын қарастырады. «Жаңа» 

грамматикада оқытудың бұған дейінгі догмалық әдіс-тәсілдеріне жол 
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берілмейді [4, 12 б.].  

 Ғалымның 5-6 класқа арнап жазылған «Қазақ тілі грамматикасы» 

оқулығымен қатар оның бұл оқулықты қалай пайдалану қажеттігі турасында 

арнайы әдістемелік те жарық көрді. Автор бұл еңбегінде өзге елдерге тегіс 

тараған грамматиканың дайын үлгілерін қолданбай, қазақ тілінің 

грамматикасының үлгісі мен жүйесін тілімізге тән өзіндік ерекшеліктерінен 

іздейді. Ғалым педагогика мен дидактиканың принциптері мен әдіс – тәсілдерін 

іріктей келіп, олардың ішінен нақ қазақ тіліне ғана тиімділерін таңдап алып, 

соларға сай дидактикалық принциптерді белгілейді. Мұның өзі қазақ тілінің 

әдістемесін жүйелеуге қажетті баға жетпес жаңалық еді [4, 12 б.]. Бұл еңбек 

жарыққа шығып үлгермей, ғалым қуғын-сүргін құрбаны болды. Ғалымның 

мектеп ісін қалыптастыру мақсатына және оқыту әдістемесіне тікелей қатысты 

еңбектері сан жағынан көп болмағанымен, сапа жағынан алғанда ең негізгі 

қажеттерді өтеуге жарарлықтай, оқыту ісінің ғылыми негіздерін дәл нұсқап 

беретіндей ізденістер. Ол қазақ тілінің оқу бағдарламасын тұңғыш рет ғылыми 

негізге салған ғалым[2, 31 б.]. Қ. Жұбановтың қазақ тілін оқыту – әдістемесін 

жасауда сіңірген еңбектері кейінгі ғалымдар үшін бастама болды. 

Жұбановтанушы ғалым М. Жазықова өз зерттеулерінде Қ. Жұбанов 

оқулығын қазіргі орта мектептерге арналған қазақ тілі оқулықтарымен 

салыстыра келе:«Қ.Жұбанов – оқулықтану теориясының негізін қалаушы, қазақ 

тілі бағдарламасын түзуші» [2, 35 б.], «Қ. Жұбанов оқулығында баланың жас, 

психикалық ерекшелігі ескерілген, оған баса мән берілген» деген тұжырымдар 

жасайды[2, 54 б.]. Ал Қ. Жұбановтың «Қазақ тілі програмы» қазіргі оқу 

бағдарламаларын жасаудың алғашқы үлгісі ғана емес, қазірге дейін 

дидактикалық, лингвистикалық тұрғыдан құнын жоймаған, теориялық білім 

берудің классикалық үлгісін көрсететін, қазақ тілі пәні бойынша оқушының 

білім, білік, дағдысы мен іскерлігін қалыптастыруға жағдай жасайтын,  еңбек 

ретінде жоғары бағаланатынын айтады [2, 44 б.]. Қ. Жұбанов қазақ тілінің 

фонетика, лексика, сөзжасам мен морфология, синтаксис салаларының 

іргетасын қалаушы ғана емес, осы аталған салаларын оқытудың әдістемелік 

еңбектерінде сатылы оқыту, дамыта оқыту, кешенді оқыту, блоктік-модульдік 

оқыту, қашықтан (аулақтан) оқыту идеяларын көтерген болса, бұл бастамалары 

қазіргі оқыту жүйесінде белсенді әдістер ретінде қолдау тауып отыр. 

Қорыта айтқанда, профессор Қ. Жұбановтың қазақ тілін оқыту әдістемесі 

саласының қалыптасуына сіңірген еңбегі тұшан-теңіз екенін біліп қана қоймай, 

ғалымның педагогикалық қызметі мен осы бағыттағы оқу-ағарту, әдістемелік 

жұмыстарын қазіргі педегогикалық бағыттағы мамандық алатын жастар 

арасында таныта түсу, еңбектеріне талдау жасап, ғалымның қазақ тілінің 

барлық саласын толық қамтыған методологиялық негізде оқулық жазып 

қалдырғанын мақтан етуге тиіспіз. 
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 ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫ ОҚУҒА ДЕГЕН 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ ЖАЗУШЫ ӨМІРІН 

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  

 

Утеулиев К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Кітап – барлық білім мен ғылымның қайнар көзі, сарқылмас бұлағы. Кітап 

сегіз қырлы, терең сырлы тәрбиеші, ұлы үйретуші. Кітаптың құдереттілігіне 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен 

білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі - кітапта» деген болатын. Яғни кітап 

ұстаздарға да ұстаз бола аларлық қасиет иесі [1]. 

Кітап оқу – өнер. Кітапқа деген оқушылардың қызығушылығын 

арттырудың ең алғашқы баспалдағы мектеп бағдарламасындағы көркем 

шығарманы оқытудан басталады. Адамды рухани тұрғыда байытатын көркем 

шығарма оқу – өнердің жоғары түрі. Көркем шығарма оқуды неліктен өнер 

дейміз? Оқудың да түр-түрі бар. Оқудың өнер ретіндегі сипатын анықтайтын 

басты нәрсе – оқырманның өз алдына мақсат қойып оқуы. Бұл тану, түсіну. 

Мұндайда шығарманың әрбір сөйлемі, әрбір беті ойдан, көзден таса қалмайды, 

оқырманның көркем шығарма арқылы әлемді танып және оқудан өзіне пайда 

ойлауға тырысуынан басталады.  

Көркем шығарманы оқушыларға оқыту мәселесі бүгінгі таңда жалпы 

ұстаздар қауымын толғандыруға тиіс. Ұлттың рухани сауаттылығы бүгінгі жас 

ұрпақтың көркем шығарма оқуына тікелей байланысты. Әр елде жүргізілген 

тәжірибелер арқылы мынадай жағдайлар анықталған: көркем шығарма оқитын 

адамдар белгілі бір мәселе төңірегінде тез шешім қабылдауға бейім, есте сақтау 

деңгейі, шығармашылық қабілеті жоғары, сөздік қоры бай, ойын еркін жеткізе 
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алатындығымен, елмен жақсы қарым-қатынас жасай білетіндігімен 

ерекшеленеді екен. 

Егер бала бастауыш сыныптан бастап, есейіп өсіп кеткенше көркем 

әдебиетті оқып дағдыланған болса, ол тек білім ғана алып қана қоймайды, оның 

тіл байлығы дамиды, ой-өрісі кеңейеді, рухани санасы толысады. Кейбір 

жанұяларда көркем әдебиеттерді жинау, балаларына оқып беру, балаларын 

кітап оқуға тәрбиелеу сияқты жақсы дәстүр қалыптасқан. Бұл баланың болашақ 

өміріне жасалған үлкен ізгі қадам, бұл қадамды әрі қарай ілгерілетуге мұғалім 

мен ата-ананың атқаратын қызметі зор [2, 232 б.]. 

Жоғары сынып оқушыларының көркем шығармаға деген 

қызығушылықтарын арттырудың тиімді жолдарының бірі - көркем шығарма 

авторының өмірбаянын зерттеу арқылы оқыту. Қашанда оқушыға көркем 

шығармадан бұрын оны дүниеге әкелген жазушының шынайы өмірі 

қызықтырақ болмақ. Жазушы өмірінің шындығы мен көркем шығарма 

мазмұнын қатар оқыту оқушы санасындағы білімді бекітудің ең негізгі жолы 

болмақ. 

Мектепте ақын-жазушылар өмірін оқытудың маңызы зор, әрі ол әдебиетті 

оқудың күрделі бір саласы. Қай ақын-жазушыны, суреткерді алмайық, оның 

шығармашылығында, қол жеткен табысында өзі өмір сүрген орта мен шыққан 

ортасы, өмір жолының ізі жатады. Қай шығарма суреткердің қай өмір кезеңіне 

байланысты туған, ол шығарманың жазылу себебі не т.с.с. мәселелерге де 

олардың өмір жолы жауап бермек. Мысалы, С.Сейфуллиннің «Көкшетау» 

поэмасы қиялдан туған шығарма емес екені, оны жазу кезінде Көкшеге үш рет 

баруынан туған дүние екені мәлім. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге 

болады. Немесе, Міржақып, Сұлтанмахмұттардың Мағжандардың «Алаш» 

туралы өлеңдері сол партияда болулары немесе сол қозғалыс кезінде оған 

жақтас, пікірлестіктерінен туғандығы баршаға аян. Сондықтан суреткер өмірі 

оның шығармашылығымен біртұтас қарастырылу керек [3, 17 б.]. 

Мектеп бағдарламасында жазушы өмірбаянын оқыту 9-11-сыныптарда 

тарихи әдебиеттік ізбен беріледі. Ал 5-8-сыныптарда әдебиеттік оқуларда өмірі 

емес, жекелеген шығармаларын талдау ұсынылады. Сол себептен де әр оқушы 

өздері оқып жатқан шығарма кімдікі, шығарманын жазылу тарихы туралы 

тұжырымды түрде хабар алса, артық болмайды. Сондықтан 5-8-сыныптарда да 

суреткер өмірінен мәліметтер берудің тиімділігі бар. 

5-сыныпта М. Шахановтың «Отырар дастаны» шығармасын оқыту 

алдында оқушыларға әңгімелеу әдісімен Мұхтардың қысқаша өмірін 

таныстырып, әсіресе, Желтоқсан, Арал мәселелеріндегі азаматтық, күрескерлік, 

ұлтжандылық қасиеттерін айтып берудің маңызы зор. «Отырар дастанын» оқып 

болған соң, әңгімені қайта жалғастырып, ақынның өлеңдеріндегі Қайыр ханға 

ұсастығы бар ма, неге ақын осы Қайыр хандай халық ұлдары туралы жиі 

жазады деген сұрақтармен оқушыларды ойландырып, өзі халқын сүйетін ақ 

адал, батыр ақындар ғана ондай тақырыптарға бара алатындығы жөнінде сөз 

қозғау тиімді тәсіл болмақ. 

6-сыныптың қазақ әдебиеті оқулығында берілген Қалмақан 
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Әбдіқадыровтың «Қажымұқан» шығармасын оқытудан бұрын ең алдымен 

жазушының өмірбаянынан маңызды деректерді оқытудың тиімділігі зор. Оның 

ішінде жазушының Қажымұқан Мұңайтпасовпен өмірде кездесіп, шығармаға 

арқау болған барлық әңгімелерді балуанның өз ауызынан жазып алғанын 

оқушыларға оқытар болсақ, шығарма оқиғаларының ойдан 

шығарылмағандығы, Қажымұқанның ерліктерінің шын өмірден 

қайталанғандығы оқушыға түсінікті әрі қызықты болмақ. 

8-сынып оқулығында Абайдың Әбіш туралы өлеңдері беріледі. Әбіш кім 

болған (оқулықта қысқа ғана мәлімет беріледі), Абай оған неге бірнеше өлеңдер 

жазған, ол өлеңдер әкенің баласын жоқтауы ғана ма деген сұрақтарды мұғалім 

ақын өміріне шолу жасай отырып, түсіндіреді. Тіпті, берілген шығарманы 

талдау, оған қызықтыру үшін де бұл тәсілдің маңызы ерекше, мұғалім 

әңгімелей отырып, Абай өлеңдерінің басты-басты кезеңдеріне тоқталады. 

Халық үшін «мыңмен алысқан» ұлы ақын өз балаларын сол «Халық ұлы, адам 

ұлы» болу үшін тәрбиелегенін, әсіресе, Әбішінен үлкен үміт күткенін, бірақ 

Әбіш қазасы ол үмітті үзіп, ақынды орны толмас қайғыға ұшыратып, қолына 

қағаз алғызғанын әңгімелеудің тиімділігі зор. Оқушылардың қызығушылығын 

арттыру, танымын дамыту мақсатында М. Әуезовтің «Абай жолы» 

эпопеясынан мысалдар келтірудің де маңызы бар. Мысалы, Абайдың «Өзімді 

ғана сүйсіндірмес, тірі болып, сау болса, халқын да сүйсіндірер. Қараңғы 

сахарасына жарық сәуле әкелер алғашкы адал буын сен болармысың!» деген 

Әбіш туралы толғауын немесе «Қапыда» бөлімі бойынша Әбіштің қайтыс 

болар алдындағы әкесіне жазған қоштасуын оқып беруге болады. 5-8-

сыныптарда суреткердің бүкіл өміріне тоқтаудың қажеті жоқ. Өміріне 

тұжырымды түрде шолу жасап, әсіресе, оқығалы отырған шығармаға 

байланысты мәселелерге ғана көбірек көңіл бөлу керек. 

Тәжірибеде суреткер өмірбаянына арнайы сағаттар бөліп, 

шығармашылығын талдау алдында оқыту және оны шығармашылығымен қоса, 

хронологиялық жүйемен оқыту орын алған [4, 94 б.]. Қазақ әдебиетін окытуда 

бұл соңғы тәсіл кей жағдайда келе бермейді, оның басты себебі жазылып 

қалған деректердің болмауы, тағы басқа себептері бойынша ақын-жазушының 

өмірі, шығармаларының дүниеге келуінің нақты мерзімі белгісіз болуы. 

Жоғарыда айтылғандай, арнайы бөліп, суреткер өмірі, шығармашылығына 

қысқаша шолу жасаудың тиімділігі де бар. Егер мұғалім қосымша материалдар 

пайдалана отырып, кең көлемде суреткермен алдын ала таныстырып, оның тек 

өмірі ғана емес, азаматтық тынысы, халқына сіңірген еңбегі, өмір сүрген 

ортасына байланысты әр қилы өмір жолы, жеке басының қуаныш, қайғысы 

жайында ұтымды сөз қозғай білсе. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан 

Жұмабаев, Шәкәрім Кұдайбердіұлы сынды жазушылардың шығармаларын 

өтуде осы тәсіл тиімді болмақ. Себебі, халқымен жаңа табысқан бұл 

боздақтардың трагедиялық әрі бақытты өмірлерін, жазықсыз жапа шегулерін, 

коммунистік идея мен сталиндік сұмдықтың құрбандары болғандарын жан-

жақты түсіндірудің арнайы маңызы ерекше [5, 28 б.]. 

Оқулыққа енген авторлардың көркем шығармаларын талдамас бұрын, 
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олардың өмірбаяндарын оқыту сапалы білімнің бастауы болмақ. 

Жазушылардың барлық шығармаларында өмірлерінің ізі, сыры жатыр. 

Суреткер өмірбаянын өтуде оның өмір кезеңдерінің басты оқиғалары, оларға 

байланысты туған шығармалары туралы маңызды мәліметтерді жинақтап, 

хронологиялық кесте жасап, пайдалануға болады. 
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АҚЫН СВЕТҚАЛИ НҰРЖАН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  

«БОЙТҰМАР,ТҰМАР»  КОНЦЕПТІСІ 

 

Үдербаева Қ., Баракатова Г., Әбуов А., Садаш А., Серғазина А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Тілімізде бұл сөзге қатысты тұрақты тіркестер көп кездеспейді. Мақал-

мәтелдердегі үлгілерімен де көп ерекшеленбейді. «Итке тұмар жараспас, сиыр 

ер жараспас» немесе «жалғыз тұмар жарылқамас» деген секілді ғана ұғымдар 

бар. Алайда тұмар сакралдылығы жағынан да, түрлі мағынаны жеткізуге 

қолданыла алатының жағынан да ауқымды жүйе құра алады. Оның үлгілер 

Светқали Нұржан шығармашылығында көптеп кездеседі. Олардың алғашқысы 

тұмар – қасиетті белгі моделінде тілімізге енуі. «Қыран ескерткіші» өлеңінде 

толғанған ақын: 

«Жазылар Құлпытасымда, 

Аманат етер Тұмар бұл: 

Ескерткіш болып   

Басымда 

Шаңқылдап тұрсын Қыран-жыр!..» [1, 42 б.] деп, жырын (эпитафия) өзінен 

қалар белгіге балайды. Қасиетті белгі ретінде, жоғарыда қарастырған қылыш 

секілді, бұл тұмардың да атадан балаға берері көп: 

«Алып қалған атадан бойтұмарын 

Жоғалтпаған – сатушы ед қайтіп арын?!» [2, 290 б.]. Ақын риторикалық 

сұрақты пайдалана отырып, атадан бойтұмарын алған бала, арын сатушы ма еді 

деп сұрақ қойып отыр. Бұл тұста да тұмардың материалдық мәніне емес, 

ондағы дерексіз кие, қасиетке назар аударғанымыз жөн. Тұмардың қасиеттілігі 
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ақын өлеңдерінде бірнеше жерде айшықталған: 

1.«Астанаға ас, Семей қаш, Алматы бар – 

Иманда мөр қалмады, арда тұмар. 

Бұт пен шатын шайтанға итаяқ қып, 

Шығады өріп алдыңнан салдақы қар»                                                [2, 86 

б.] 

2.«Сексен сегіз құмарлым, 

Тоқсан тоғыз тұмарлым,  

Сол иығы шынарлым,  

Оң иығы мұнарлым! – 

Тескен таудан өте гөр,  

Тезқасыма жете гөр! – 

Қалай, сірә, мен бүгін  

Сені көрмей шыдармын?!»                                                              [1, 267 

б.] 

3.«Құлдар қаптап құрансыз, 

Қыздар қаптап тұмарсыз, – 

Тонаған соң кіл Арсыз,  

топырағым құнарсыз.  

Тап осыған сірә, ал, сіз, дау айтпайтын шығарсыз, 

Қайда жүрсіз, Әділет,  

не дейсіңіз бұған, Сіз?!» [1, 296 б.].  Жоғарыдағы үш үзіндіні қарап, салыстырар 

болсақ, тұмарлы болуы қасиет пен тектіліктің, ал тұмарсыз болу арсыздықтың 

белгісі сынды. Ақын танымындағы бойтұмардың қасиеті осындай. Ал 

тұмардың ең көп таралған анықтамасына сәйкес оны адамды қорғаушы деп 

білетін үзінді ақынның «Қараман ата басында анттасу» атты туындысында 

келтірілген, бірақ бұл жерде де тұмарды шырақ арқылы ашып отыр: 

«Сол Шырақ еді бәледен қорғар 

Тұмарым, 

Бәріне куә – Маңғыстау мекен – мұнарым... 

...Келеді, әнеки, аламанның тағы алдында  

Қошаннан өнген шақырып ұрпақ ұранын, 

Көсілте шауып –  

Бабадан қалған пырағын!.»                                                                   [2, 207 

б.].  

Осы ретте «ақындық» концептісіне тоқталар болсақ, қазақ халқының 

концептуалдық дүние танымында базалық концепт болып есептелінетін 

«ақындық» концептісін сөз ету үшін алдымен жалпы жыраулық табиғаттың 

адамзаттың рухани құндылығына қатысты белгілі бір ұлт мәдениетінде көрініс 

берген ерекше құбылыс ретіндегі болмысына талдау жасау қажет. Жыраулық 

болмыстың қайталанбас (әдеби-тілдік көркемдік, философиялық-логикалық 

тереңдік) табиғатында ерекше назар аудартатын құбылыс оның ауызша 

таралып ауызша жетуімен байланысты. Сондай-ақ жеке адамдардың 

(тыңдаушы, қабылдаушы әрі жанама автор, айтушы) жадылық қабілетіне ғана 
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сүйеніп уақыт керуенімен бірге көшіп жеткен өлең мәтіндерінің мазмұндық, 

коммуникативтілік ерекшелігі де назар аударуға тұрарлық мәселе болса керек. 

«Ақындық болмыс» бұл жерде «өлең жазатын, өлең шығара алатын 

шығармашылық адам», «поэзиялық шығармалардың авторы» деген ұғымнан 

бөлекше. Ақындық болмыстың ерекшелігі — жыраулық дәстүрдің, жалпы 

жыраулық қабілеттің, жыршылық дарынның бөлекше бітімімен түсіндіріледі. 

Жыраулық дәстүр туралы сөз болғанда оның басты ерекшелігі ретінде 

алдымен жырдың ауызша дүниеге келіп, ауызша таралу қасиеті аталады. 

Қандай жыр (жыраулық дәстүр туғызған) болмасын белгілі бір оқиға үстінде, 

ерекше шамырқанған немесе толқыған сезім үстінде, кейде оқыс жағлайларда 

дүниеге келіп, сол бойда тыңдалушысына таралып, сол тыңдаушылары арқылы 

әр жерде қайталанып жадыда өшпестей жатталып қалып отырған. Қазіргі 

ғылыми пайымдауда жыраулық дәстүрдегі мұндай ауызша шығарылып ауызша 

таралу салты сол кездегі қоғамның, ортаның мүмкіншілігімен түсіндіріледі, 

яғни жазу-сызудың кенже қалуы, жыраулық дәстүрдің, нақтырақ жыраулардың 

қоғамдық билікте, елді ұжымдастырып, басын қосуда, кейінірек көшпелі өмір 

салтында насихаттау, мәдени, әдеби шаралардың орнын басу тәрізді 

қызметтерді қоса атқаруы, жырлардың қоғамдық, әлеуметтік өмірде ерекше 

және бірден-бір құралға айналуы деген сияқты уәждер айтылады. 

Қ. Жұбановтың пікірінше: «Қысқасы, қай халықта болмасын эпостың 

орындаушыларын киелі аруақты санап, оларды өлең айтқанда жаратушы 

тәңірінің өзі қолдап отырады деген түсінік туған. Тіпті, эпосты орындаушы 

жыраулардың өздері де өз өнерін тәңірдің берген сыйы деп ойлаған»- деп 

қортындылайды. Осы секілді сыйға бөленген ақындар ішінде өзі де болған соң, 

олардағы ең көп кездесетін түрі «ақындық», «ақын» концептісі болады. Бірақ 

Светқали Нұржан өзінің ақынды шайырмен алмастырып айтатынымен 

ерекшеленеді. Осыған сәйкес, ақын сөзінен гөрі шайыр сөзі жиі қолданылады. 

Ақынның шығармаларында ақындық – тәңірдің сыйы, қасиет, әулиелік, азапқа 

өзіңді байлап қою, өзгеден жүрегінің жұмсақтығымен ерекшелену, құдайдың 

сөзін сөйлеуші қасиет ретінде бағаланады.  

«Шалдарды сағыну – ІІ» өлеңінде өткенді аңсаған ақын: 

«Шайырлықтан таппассың ырысты, ұлым,  

Тірелмейді өлеңге шын іс бүгін...» – 

деп едіңдер, 

мойындап қалам кейде  

Сол ақылдың, шынымен, дұрыстығын...» [1, 60 б.] деп, ақындық жолдың 

ауырлығын меңзейді. Ол бір ақында мұң болып көрінсе, бір ақында шер болып 

қинайды. Қазақтың мықты ақындарының бірі Сарин Қалқаманның мұңы: 

«Менің мұңым, менің мұңым- мөлдір мұң 

Мұңсыз өмір сүре алмаймын мен бір күн 

Түнгі аспаннан тұнық іздеп көз алмай, 

Қарап жатып қанша жұлдыз сөндірдім», деп көрініп, позитивті, жүйке 

мен жан-дүниеге зиянсыз сипатта танылса, «Патша құдай, сыйындым» өлеңінде 

ақын Абай қоғамның күйігінен ашынып: 
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«Патша құдай, сыйындым 

Тура баста өзіңе. 

Жау жағадан алғанда, 

Жан көрінбес көзіме. 

Арғын, Найман жиылса, 

Таңырқаған сөзіме. 

Қайран сөзім қор болды, 

Тобықтының езіне. 

Самородный сары алтын, 

Саудасыз берсең алмайды 

Саудыраған жезіне. 

Саудырсыз сары қамқаны, 

Садаға кеткір сұрайды 

Самарқанның бөзіне. 

Кеселді түйін шешілсе, 

Көрдең мойын кесілсе, 

Келмей кетпес кезіне. 

О да - құдай пендесі, 

Түспей кетер деймісің, 

Тәңрінің құрған тезіне?» деп, түбі бір түпсіз ғылым іздеген тура жолдағы 

адамдардың көбейетініне сенеді. 

 Светқали Нұржан шығармаларындағы ақындардың азапқа толы тағдыры 

көптеген өлеңнің тақырыбы мен идеясына арқау болған. Ақын мен тұт ағашын 

айтыстырған ақын: 

«Ақын бала, қайғырма мен үшін көп, 

Шын шайырға Жалғыздың шері сіңбек. – 

Жазда келіп жырыңның буынын бекіт,  

Тасқа біткен Тамырдың жемісін жеп!».. [1, 230 б.] деп өзінің қандай 

қиындықтан өткенін білдіру арқылы, шын ақынға шер сіңеді деген ойды 

айтады. Бір өлеңінде: 

«Төмен қарап қайыңдар тұнжырайды,  

Шаштары ерте ағарған ақындардай» [1, 122 б.] деген ақын «ақын» сөзін 

шашы ерте ағарған тіркесімен анықтайды. Бұл тұста шаштың ағаруы қарттық 

белгісіндей болса, оның ерте ағаруы жүйкенің шаршап, күйзелістің, 

қиындықтың қажу процесінің ерте басталып кеткенінің көрінісі. Демек, 

ақындарға жан-дүниедегі арпалыс қалыпты жай деген сөз.  

«Кетемін», – дедің... 

Жолда тұрмадым,  

Сескендім... – 

Жан ем наз ұрған.  

Маңдайларына сорлы ақындардың 

Сағынып өту жазылған» [1, 146 б.] деп сары уайыммен шектесіп 

жататын сағынышты да, сағынышқа күйдіретін баянсыз махаббатты да ақын 

өмірінде бастан кешетін міндетті сезімдер деп біледі. Дәл сол сезімді, сол бір 
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қиыншылыққа толы кездерді ақынның «Арал қызына» деп аталатын сүйгеніне 

арналған өлеңдер циклында әдемілеп кестелейді.  

«Сену керек өле ғашық – аңғалға, 

Сөну керек көбелекше шамдалда. 

Сендей жанға ынтық болған шайырдың 

Моласынан шырақ жанса, 

таң қалма!  

О, Ақ ханша! 

Сенсің ғасыл мұратым, 

Мұратына жеткен емес бір 

ақын. 

Өзің ғана – әуейілеу ғашықты 

Әулиеге айналдырып тынатын» [2, 15 б.]. Мұнымен ақын-шайырлардың 

өзгелерге ұқсамайтын өмірінің өлеңдегі бейнелері біткен жоқ. Бауыржан 

Момышұлымен кездесуге барған төрт ақынның оқиғасын баяндаған өлеңде 

Мағжанның атақты жырынан бір шумақ сол күйінде қолданылған. 

«Сұм өмір абақты ғой саналыға, 

Сондықтан жаным менің жаралы да. 

Ақында адамзаттан дос болмайды, 

Жалғыз-ақ сүйенеді қаламына!..» [2, 153 б.]. Бұл шумақты пайдаланған 

ақын да Мағжан секілді саналы адамдар үшін өмірдің абақтыдай болатынымен 

келісіп отыр. Келесі өлеңдерде де бұл ой одан әрі ашыла түседі: 

1. Құсни-хатшы 

«Ақын деген, әрине, мазмұн құлы,  

Мазмұнымда – жалқы ұшқан қаздың мұңы.  

Сен өлгенсің,  

бұл жырды естімейсің,  

Естиді деп тірілер жаздым мұны!.»                                                      [1, 168 

б.]. 

2. Қараой. Махамбет басы 

«Жүректерін бұрғылап сұрапыл мұң, 

Басы бұрын жүреді шын ақынның. 

Бұрын жүрген Бастарды жалмамаққа, 

Қараойларды қалқалап бұғатын Жын»                                                  [2, 43 

б.]. 

3. Сергей Есенин маскүнемдер мемлекетінде 

«Есенин, сені өлтірткен – 

Бронштейн, 

«Сұмырайлар елін» жазғасын. 

Күнәңді санап тағы да тұрады ішкі ойым, 

Ақындарға, бірақ аз ба сын?!» [2, 189 б.]. 

Светқали Нұржан шығармаларында «шайыр – әулие» моделі де кездеседі. 

Қасиеті құдайдан келген деп бағаланатын болған соң, оның әулиелікпен 

байланыстырылуы заңды нәрсе. Көп жағдайда ақындардың айтқан сөзінің, 
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болжамының дәл келіп жататыны да бұл алмастырудың растығына сендіре 

түседі.  

«Ұйықтап  жатыр 

Астана, Ақтау, Алматым... 

Шайтан ояу! – 

Жайсыз осы жанға тым. 

Ғайыби илхам* –  

жәрдеміңді бер, шайыр, 

Нишапурге жетсе менің зар-хатым. 

Жар Нұрына толтырады жүректі 

Таңда саһар зарлап тапқан 

ЖӘННАТЫМ! 

Сол ЖӘННАТҚА 

кіргізейік Ғаламды, 

ҚҰДАЙ СҮЙГЕН арлы әулие, зарлы ақын!» [2, 100 б.] деп толғаған ақын, 

әрі ақын, әрі әулие Мәшһүр Жүсіптің рухынан жәрдем сұрайды. Келесі үзіндіде 

ақынға сипаттама берілген. Мұқият қарар болсақ, жүрегінде Ай балқыған, 

Антынан айнымайтын қасиет те ақ адал, әулие кісілерге тән: 

«Аспанында ақша құсы қалқыған, 

Айдынында қауырсыны малтыған, 

Жүрегінде аппақ Айы балқыған 

Ақын – айнып көріп пе екен Антынан?»                                                [2, 64 

б.] 

Халық танымында әулиелерді сипаттайтын «құдай сүйген құл», «құдайдың 

досы», «құдайдың сүйіктісі» деген тіркестер бар. Ақынды әулиеге теңеп 

отырған Светқали Нұржан, олардың ақындығының өлшемін Құдайға алыс-

жақындығымен есептейді: 

1. «Артып тұр жүкті аяусыз сын-ғасырың, 

Тек Сізге мағұлым қылар бұл да сырым: 

Құдайға жақын келсін – ақын болса, 

Құрысын – ісін қылса ұрғашының!»                                                [2, 107 

б.] 

2.«Жегі қоғамда ақынсың ажалы піскен, 

Айтылмай нағыз өлеңің. 

Жан екенсің, бірақ 

АЛЛАНЫҢ НАЗАРЫ ТҮСКЕН, 

Айтамын қазір себебін»                                                                     [2, 190 

б.]. 

         Ақынның шығармашылығында барлық концептілердің желісін көруге 

болады. Метафизикалық болсын, эмоционалдық болсын, ұлттық мәдени 

концептілер болсын, барлығы да бір арнаға тоғыстырылған. Ең қызығы, бір 

концепті сферасы екінші концепт сферасымен тоғысып, кей жағдайда ғылымда 

бар типологияларға сыймай жатады, не болмаса олардың бірнешесін қамтып 

жатады. Соның ішінде өмір мен өлім метафизикалық концептілері де ұлттық 
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мәдени концептілер шеңберінде қарастырылар еді. Өйткені қазіргі қазақ 

мәдениеті мен Ислам мәдениеті бір-бірімен біте қайнасып кеткен. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Айт-Ман. Таңның алтын айдары (жыр кітабы). I-том 

2.Айт-Ман.  Ай таранған түн (жыр кітабы) IY -том  
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ӨТЕЖАН НҰРҒАЛИЕВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ 

 

Чапай Н. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Әдебиеттанудағы қазақ өлеңінің сан ғасырлық тарихы қазіргі күнге замана 

шындығын кең ауқымда ашып көрсету мен дәуір тудырған өзгерістерді айту 

арқылы батылдық пен батырлықтың сипатын көркемдік тұрғыдан бейнелі 

жеткізу арқылы өз болмысын жоғалтпай жетті. «Қобыланды батырдан» 

басталған батырлар жыры «Алпамыс батыр», «Ер Тарғын», «Қарасай-Қази», 

«Қырымның қырық батырына» ұласты.   

 XV-XVIII ғасырларда өзіндік көркем бейнесін үзбей жеткен қазақтың 

көшелі жырлары Қазтуған, Шалкиіз, Жиембет, Ақтамберді сынды ақын-

жырауларға, кейіннен берідегі ақындар легіне жетіп, ғасырдан ғасырға 

кемелденіп келеді. Көркем әдебиеттегі көшпенділер поэзиясы да осы кезеңдегі 

жыраулық поэзияның озық үлгілері саналды. Сол тұстағы ақындардың сөз 

саптаулары мен жыр төгулері ырғақ, қара өлең стиліндегі қазіргі жырларға 

келіп иек артты. Сөзімізді белгілі жазушы Әбіш Кекілбаевтың айтқанымен 

дәлелдей түссек: «Қазақ даласындғаы азаттықшыл ақыл-ойдың бас 

сардарларыныңі санатында айбынды ақын Махамбет алдымен ауызға ілінеді. 

Оның жан-жүректі түгел баурап алатын өжет те өктем жырлары әлі күнге дейін 

сай-сүйегіңді сырқыратар бостандық дұғасындай пәрменді естіледі. Олар күні 

кешеге дейін бізді Елдікке, Теңдікке, Бостандыққа шақырып келсе, енді 

соларды мәңгілік баянды ететін Бірлікке, өркениеттік Өрелілік пен рухани 

Кемелдікке шақырады» [1]. 

Жалпы әдебиет адамның ақыл-ойын түзеп, қалыптастырады, адамға 

өмірдің сан-қилы бояуларын түсіндіріп, осы арқылы жаңаға, жақсыға үндейді. 

Академик, сыншы Серік Қирабаев: «Жазушы мен сыншы халықтың 

эстетикалық талғамын арттыруда бірдей жауапты» деп айтпақшы, сөз иесі, 

шебері көңіліндегі көрікті ойын көпке жеткізуде де жауапты болуға тиіс [2].  

Бүгінгі қазақ поэзиясындағы қай ақын турасында сөз қозғасақ та, қазақ 

өлеңінің арғы дәуірден бастау алатын бұлағы – қазақ жырының асыл ойы мен 

мәңгілік құнары.  

ХХ ғасырдың екінші ширегінде де қазақ әдебиетіне, қазақ поэзисына бір 

шоғыр талантты толқын келді. Осы мақаламызда дәстүрлі, классикалық қазақ 
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өлеңінің ішінде өз үні мен өзіндік поэтикалық стильі, өзіне тән жазу машығы 

бар көрнекті, белді ақындарымыздың бірі – Өтежан Нұрғалиев.  

Ақынның ешкімге ұқсамайтын ойлары мен адам, қоғам, заман жайында 

айтқан өткір сыни пікірлері әдебиетімізде ерекше орын алады. Бұл сөзімізге сөз 

зергерінің 2008 жылы «Жас қазақ» газетінің №32 санында жарияланған 

сұхбатындағы «Біз өзіміздің жамандығымызға ғана ғашықпыз» дегені дәлел 

бола алады. Ақын онда: «Біз ешуақытта халқымыз жөнінде көңілге жағар 

ештеңе айта алмаймыз...Ақшаны жақсы көреміз, атаққұмар, даңғой, 

жақынымызды мұқатқыш елміз. Ештеңені көргіміз келмейді. Өзіміз ғана әулие 

болғымыз келеді. Өзімізді мақтап-мадақтауға шеберміз. Ондай заманнан үміт 

жоқ. Біздің болашағымыз әлі алда. Оған баратын тарау-тарау жолдар 

жатқанымен біздің қазақтың біреуі бұл бағыттарға түскен жоқ,. Ал түскісі 

келген адам болса аңдып тұрып, атқымыз келеді...Бұл қазақтың болашағы жоқ 

деген мағына емес. Бұл халық алдағы уақытта киіз үйде тұрмайды, атқа 

мінбейді. Отыра қалып ақша есептейді немесе басқаларға аула сыпырушы 

болады...» - дейді [3]. 

Өтежан Нұрғалиевтің әр жылдары жарыққа шыққан жыр жинақтарына 

назар салып қарайтын болсақ, үздіксіз ізденісті, көркемсөзбен өрілген жыр 

жолдарын аңғарамыз. Адамның ішкі болмысына терең үңіліп, оны бейнелеуде 

ақын лирикасы жаңаша қырынан көрінеді.  

Ақын шығармашылығын сан қырынан қарауға болады: лирикалық 

өлеңдері, балладалары, пәлсапалық көзқарастары мен баспа беттеріне берген 

сұхбаттары. Белгілі драматург, әдебиет зерттеушісі Зейнолла Қабдолов: 

«Айтқысы келген сырын, танытқысы келген шындығын жан тебірентер әсерлі 

суретке айналдырып, қағаз бетіне көңілегі қалпынан айнытпай түсіру үшін ең 

қажетті бірден-бір сөз табу – шебер суреткердің қасиетті парызы», - деген 

болатын [4]. Ойымызды дәлдей түсу үшін ақын поэзиясынан үзінді келтірсек: 

«...Сүйген бір жарға арнаған 

Өлеңнен кім бар баз кешер? – 

Аспан мен жерді жалғаған 

Жауады-ау солай жазғы сел... 

Елбең-елбең жүгірген 

Ебелекті боз далам, 

Ұйып тұрған іңірді 

Ұясынан қозғаған..».[5, 8-10 б.] 

Бұл жыр жолдары ақынның «Нөсер» өлеңінен келтірілген үзінділер. Халық 

тілімен сусындаған Өтежан Нұрғалиевтің бұл өлеңі сұлу сарын мен сөз иесінің 

ішкі толғанысын айқын көрсетеді. Ал «Махаббат сабағы» деп аталатын мына 

бір өлеңінде автор «махаббат» ұғымын жан-жақты қырынан суреттейді: 

«Демалатын ауам сенсің, махаббат, 

Ауырғанда дауам сенсің, ахаббат. 

Қуаныштың судай тасқан шарабы, 

Жаңбыр жауса, саям сенсің, махаббат...» 

«Пайғамбардың батасындай махаббат, 
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Дерсің Адам атасындай махаббат. 

Мейірімдісің Хауа Анадай, ал кейде... 

Албастының апасындай махаббат... 

Мәз қыласың, күлгізесің, махаббат, 

Ірге жақты... түргізесің, махаббат. 

Естіген сөз, жеген таяқ олжа ғой –  

Қатеріңді білгізесің, махаббат»[5, 11-12 б.] - деген жыр жолдарын оқыған 

кезде тебіренбей тұра алмайсың. Автор махаббат ұғымының сырлы әлемін 

жүрек пен көкейкөздің үлесімен кең түрде сипаттаған. Ақын бұл тұста 

махаббатты өнердің обьектісі екендігін ескере отырып, пәлсапалық тұрғыдан 

ойлануды қажет ететін категория ретінде беріп отырған секілді. Махаббат адам 

өмірінің маңызды да мәнді, сырлы әлемі. Ол әр адамның қоғамдағы, 

отбасындағы орнын белгілеуде, өзін-өзі тануына, ақиқат мәнін түсінуге, 

жаратылыс сырын терең білуге мүмкіндік беретін маңызды таным-түйсігі. Яғни 

Өтежан Нұрғалиев осы өлеңінде махаббат ұғымын мағынасына қарай кең 

ауқымда: сүйіспеншілік, ғашықтық, сыйластық формасында бейнелі сөздермен 

беріп отыр. 

Бұдан бөлек ақынның өзі өмір сүрген заман шындығы мен соғыс 

жылдарындағы ел басына түскен қиындық кезеңдерді бүкпесіз, қанық бояулы 

үнімен берген  өлеңдері де қазақ поэзиясына құнды. «Соғыстың соңғы жазы» 

деп аталатын «Жазушы» баспасынан шыққан жинағына осындай жыр жолдары 

енген.  Солардың біріне талдау жасасақ, «Жан жылуы» өлеңінде автор сол 

тұстағы замана келбетін ашық суреттеген. 

«...Тіршіліктің өз заңы бар, 

Өз заңы, 

Уақыт жетсе, жыртылады – тозғаны. 

Өз Шындығын дәлелдесе әр адам, 

Мұратына жетпесе де, - озғаны. 

Кей өлеңім дүниеге кеш келген, 

Кей өлеңім дес бермеске – дес берген. 

Уақыт келіп төрелгін айтпаса, 

Әділетке қажет емес еш жәрдем..» - деген жолдар ақынның ұстанымын 

бүкпесіз ашып тұр. «Жас қазақ» газетінің №32 санында жарияланған 

сұхбатында да ақын осы мәселе төңірегінде сөз қозғайды: «...Мен қазақтың 

ұлыларын ақымақ қылып, ақымақтарын ұлы етіп көрсететмін. Сонда ғана 

шындық қайтадан жаңа қырынан көрінеду. Біз дайын штамптармен жүрмеуіміз 

керек. Қазақтың әдебиетінде, өнерінде халтура көп сияқты, ұнат пай тұрамын. 

Сосын тоқмейілсу, іштарлық бар. Француз, әзербайжан халықтары секілді кең 

болуымыз керек. Басқалардың артықшылығынан үйрене білуіміз керек...». [3, 5 

б.] 

«Қайғы емес ол – жалғыз иттің ұлуы, 

Тау басында жалғыз бейіт тұруы. 

Нағыз қайғы – адамдарға жетпеуі 

Адамдардың жүрегінің жылуы. 
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Кетпесең де жақсыларға тапсырып, 

Сөкпегейсің жалған кінә жапсырып. 

Адам үшін тек Нан емес керегі, 

Қиын кезде тең бөліскен Жақсылық!» [5, 76 б.] – деген жыр жолдары 

арқылы автор өмірдің мәнінің мейірімділік пен сүйіспеншілікте, адамгершілік 

пен ізгілікте, адамның жүрегінің жылылығында екендігін ұғындырған секілді. 

Белгілі жазушы Мұхтар Әуезов та осы турасында былай деп жазған: «Адамда 

екі түрлі қылықтың жолы бар, бірі - тіршілік қамы, бірі – адамшылық қамы. 

Барша дүниедегі пайда-мақтан әуелі басыма болса немесе туысқаныма, ең 

болмаса, аталасыма болса деп неғұрлым өзіне қарай тартып, талап қылу бұл бір 

ғана тіршілік қамын көздеген хайуани салахият деп айтылады. Екінші, менен 

жақсылық тарап, адам баласына әлім келгенше пайдамды тигізсем екен деген 

жол. Бұл – инсаният, яғни адамдық жолы...» [6]. Өтежан Нұрғалиев осы жолда 

ата сөз бен ата салтты құдіретті көркемсөз арқылы оқырманға жеткізе білген 

ақын.  

        Сөзімізді қорытындылай келе, Өтежан Нұрғалиевті қазақ поэзиясының өз 

заманындағы болмыс-бітімін, өмір шындығын шынайы ақиқат тұрғысынан 

тереңінен зерттеп зерделеген, тақырыптық-көркемдік суреткерлікпен бере 

білген, қазақ тілінің кестелі де бейнелі сөздерімен жан дүниені тереңінен ашып, 

асыл ойларды ақтарған көрнекті ақыны деп білеміз. Ақынның өзі өмір сүрген 

кезеңіндегі қоғам бейнесін бейнелеуі мен көркемдік ойлау деңгейі де оның жыр 

жолдарынан ерекше көрініс табады.  
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қатысушылары бір жағынан автор, екінші жағынан оқырман. Оқырманның осы 

мәтінді адекватты қабылдауы, түсінуі табысты қарым-қатынастың кепілі. В. П. 

Беляниннің айтуынша, «мәтін - бұл бүкіл жүйенің элементі «шындық - сана - 

әлем моделі - тіл - автор - мәтін - оқырман - проекция», тіпті мәтінді құрудың 

бастапқы кезеңдерінде де оны жасаушы алушыға, осы мәтінді кім 

қабылдайтынына назар аударады. Біртұтас көркем шығарма аясындағы тілдік 

бірліктер эстетикалық мәнге ие болады. 

        Көркем сөйлеуде сөз бейнелі, ол полисемантикалық, гиперсемантикалық. 

Көркем мәтіндегі әрбір сөздің мағынасында поэтикалық өсім байқалады. В. А. 

Пищальникованың айтуынша, көркем мәтін – бұл «қабылдау процесінде 

анықталған эстетикалық құндылығы бар коммуникативті бағытталған ауызша 

шығарма». Осылайша, оқырман «коммуникацияның белсенді субъектісі», ол 

коммуниканттардың әрқайсысының жеке және әлеуметтік тәжірибесі негізінде 

жүзеге асырылады. В. А. Пищальникова «концептуалды жүйелердің (автор мен 

қабылдаушы) сәйкестік дәрежесі неғұрлым жоғары болса, мәтіннің «авторлық» 

мазмұны соғұрлым адекватты қабылданады деп есептейді. Концептуалды 

жүйелер арасында қандай да бір ортақтық болмаған жағдайда, көркем мәтінді 

түсіндіру де жүзеге асырылады, бірақ адекватты түсіну жүзеге асырылмайды. 

Айта кету керек, олардың бірегейлігіне байланысты концептуалды жүйелердің 

толық сәйкестігі болуы мүмкін емес, сондықтан автордың мазмұнына мүлдем 

сәйкес келетін көркем мәтінді түсіну де мүмкін емес. Сондықтан да болар, В. П.  

Бельянин көркем мәтінді «жұмбақ мән» деп атады. Бірақ дәл осы нәрсе 

оқырманды тартады, осы болмысқа енуге, мәтінді өзінше түсіндіруге 

тырысады. Жазушы өз ниетін оқырманға барынша дәл жеткізу үшін қандай 

құралдарды, әдістерді қолданады. Әр қаламгердің өзіндік, дара әдіс-тәсілдерді 

қолданатыны сөзсіз. Соған сәйкес көркем әдебиет тілі сияқты құбылыстың 

болуы туралы сөз қозғар болсақ, тіл біліміндегі, соның ішінде стилистика 

саласындағы зерттеулермен айналысатындардың көпшілігі бұл құбылысқа жоқ 

деп жауап береді. Яғни, тілде барлық контексте «әдеби» болатын бірліктер 

немесе модельдер жоқ. Мұндай мәлімдеме бір қарағанда біртүрлі болып көрінуі 

мүмкін, өйткені стильдің өзі кең мағынада әдеби дискурспен байланысты. Осы 

тұрғыдан әдебиет бізге шығармашылық рухтың ең жоғары көрінісі болып 

табылатын қарапайым тілден тыс тілді зерттеуге мүмкіндік береді. Көптеген 

ғасырлар бойы қалыптасқан тіл мен жанрлардың жазбаша формалары әрдайым 

әр дәуірге тән белгілі бір қабылданған тенденцияларға бағынған болатын: 

сонет, шежіре, батырлық баллада, эпос, роман және т. б. Алайда оларды тек 

уақыт өте келе өзгеретін белгілі бір шартты тілдік кодтар деп санау 

қалыптасты.  

        Қазіргі функционалдық стилистика «әдеби тілдің» азды-көпті нақты 

анықтамасынан алшақ, бұл оның бар екеніне көз жеткізгендердің ғана емес, 

сонымен қатар әдебиеттің өзін тек осы арнайы тіл арқылы анықтауға болады 

деп есептейтіндердің де негізді наразылығын тудырды [1]. Дискурстың белгілі 

бір бөлігі «әдеби тіл» ретінде сипатталғанда, оның айналасында шартты тілдік 

шекаралар салынады. Стилистикалық параметрлердің орнығуымен дискурс 



653 
 

формасы регистр ретінде кодификацияланады, яғни жағдаяттың белгілі бір 

типінде жүйелі түрде болатын тіл түрі [2]. Дегенмен, бұл автор жұмыс істеуге 

тиіс тілдік талаптардың тұрақты тізімі емес, тілдік мүмкіндіктерді пайдалану 

еркіндігі, бұл шығармашылықтың көрсеткіші. Сонда көркем әдебиет тілінің бар 

екендігін жоққа шығару мүмкін емес, өйткені стилистикалық экспрессивтілік 

қатаң белгіленген ұсыныстар мен талаптармен шектеледі. Сонымен қатар, 

жалпы әдеби тілдің бар екендігі туралы пікірталас әдістемеден гөрі идеялық 

тұрғыдан көбірек. Әдеби тілді ерекше тіл ретінде орналастыру, оны кәдімгі 

«дүниелік» әңгімеден шығару іс жүзінде оны практикалық стилистика 

көзқарасынан алып тастайды. Оның үстіне бұл лингвистер дискурстың кез 

келген басқа түрлерімен (публицистикалық, тұрмыстық, т.б.) айналысуы керек 

дегенді білдіреді, ал арнайы әдебиет тілін тек әдебиеттанушы зерттеуді 

тапсыруға болады, өйткені белгілі ғалым Ф.Бэйтсонның пікірінше, 

механикалық стилистикалық процедураны әдеби сын сезімдерінің нәзіктігімен 

де салыстыруға келмейді [3].  

        Мәтін - бұл, ең алдымен, «материалдық тұрғыдан бекітілген жабық тілдік 

хабарлама», сондықтан оның авторына тәуелсіз өмір сүруге қабілетті, 

сондықтан мәтінді автор ойламаған контексте оқуға болады. Осылайша, мәтін 

мәдениет өмірінің үлкен әлеміне енеді, онда ол ондағы мүмкіндіктерге, ондағы 

мәдениеттің ашатын мағыналарына сәйкес жұмыс істейді, соның арқасында ол 

осы мәтінді өз мағыналарының өміріне қосады. Мәтіннің бұл тәуелсіз өмірі 

оның авторы санасының керемет негізін ашады. Алайда, көркем шығарманың 

мазмұнын оның жеке емес жұмыс істеу заңдылықтарына дейін қысқартуға 

болмайды: әдеби шығарманың болмысының бұл жеке «өлшемі» мәтін ретінде 

басқа «өлшем», оның өмірінің басқа формасы - жеке мәлімдеме, жеке автордың 

туындысы ретінде қаралады. М. М. Гиршман мәтін мен шығарманың қарама — 

қайшылығының әртүрлі аспектілерін талдай отырып, атап айтқанда, оларды 

плюрализм мен монизмнің, көптік пен бірліктің қарама — қайшылықтары 

тұрғысынан қарастыра отырып, Р.Барт көптікті жоққа шығарып қана қоймай, 

керісінше, оны мәтіннің өте маңызды сипаттамасы ретінде ескере отырып, 

жұмыс теориясы тұтастық ретінде оған болмыстың терең бөлінбейтіндігі — 

осы жиынтықтарда өмір сүретін біртұтас әлем идеясын байланыстырады. 

Көркем мәтіннің көптігі – түбегейлі басқа анықтамалық шеңберде бір өмір, бір 

және оның тереңінде бөлінбейтін, біртұтас ішкі дамушы дүние мен мағына. 

Шығарманың онтологиясы - бұл барлық нәрсенің және әркімнің дайын, 

кепілдендірілген, объективті бірлігі емес, шын мәнінде ортақ, көп және әр 

уақытта өзіндік бірегей нәрсенің барлығын біріктіруге бағытталған объективті 

түрде ұсынылған және сөзбен жүзеге асырылатын бағдар. М. М. Гиршман 

шығарманы дүниенің бірлігі мен тұтастығының көрінісі ретінде де, әлемнің 

бірегей, тек «осы жерде және қазір, жалғыз уақыт бар нақты тұлғаға» жеке 

түрленуінің көрінісі ретінде қарастырады. 

        Жалпы көркем мәтінді лингвистикалық талдауға болмайды деген тұжырым 

мәтінді әртүрлі ғылыми тұжырымдамалар контекстінде қарастыратын қазіргі 

танымдық стилистика шеңберіне сәйкес келмейді [4].  Мәтіннің қалай жұмыс 
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істейтінін түсінудің ең тиімді әдістерінің бірі - «оған қарсы тұру, мәтіннің ішіне 

ену» [5]. Егер «әдеби тіл» тіл жүйесін зерттеуден тыс болса, онда мәтінге ену 

мүмкін емес. Көркем мәтінді зерттеу кезінде әдіснамалық интеграция қажет 

және мәтіннің әртүрлі компоненттерінің өзара әрекеттесуі мен оларды қолдану 

бағытын ескеру маңызды. Белгілі лингвист ғалым Л. В. Щербаның пікірінше, 

көркем мәтінді филологиялық зерттеу лингвистикалық, әдеби және мәдени-

тарихи көзқарастардың бірлігін қамтуы керек [6]. Әдеби шығармаларды белгілі 

бір әлеуметтік орта, олар құрылған белгілі бір тарихи орта аясында ғана 

түсінуге болады, бұған тек лингвистикалық білім жеткіліксіз. Академик В. В. 

Виноградов та көркем мәтінді зерттеуге біржақты – тек әдеби немесе 

лингвистикалық көзқарастың мүмкін еместігі туралы жазды, өйткені бірінші 

жағдайда тіл бастапқы элемент ретінде қарастырылмайды, екіншісінде зерттеу 

тек тілді талдаумен шектеледі. Көркем мәтінді толық зерттеу тілдік, жанрлық-

композициялық және идеялық-эстетикалық деңгейлерді біріктіретін кең 

көзқарасты қажет етеді. Ғалым көркем әдебиет тіліне жүйелі талдау жасауды 

тек тар лингвистикалық тұрғыдан қарастыруға болмайды деп есептеді. Ол 

«әдеби-көркем шығармалар тілінің «тірі суына» «тұлғасыз және кейбір жалаң 

терминдер әскерімен тұншықтырылған стильдік пайымдау схематизмінен» 

оралуға шақырды [7]. Кейінірек, ХХ ғасырдың 60-жылдарында әдебиет 

теориясы мен тіл теориясының күш-жігерін біріктіру қажеттілігі, сондай-ақ 

стилистиканың академиялық ғылым ретінде пайдалылығы туралы мәселе қайта 

туындады. Екі «қарама-қайшылықты» тарапты Р.Фоулер мен Ф. Бейтс ұсынды. 

Тарихи тартыс тек ғылыми аппаратты құрайтын стилистика мен дәстүрлі 

әдебиеттану, өзіндік әдістемесі бар жан-жақты дамыған пән арасындағы 

алғашқы тікелей қақтығысты білдіреді. Дау-дамай өнімдірек болды: дәл осы 

сәтте классикалық функционалды стилистика өзін ғылым ретінде анықтап, 

тікелей әдебиеттану әдістеріне жүгініп, оларды өз мақсаттары талап ететіндей 

түрлендірді. Р. Фоулер тұжырымдаған көп нәрсе қазіргі функционалды стильде 

өзекті болып қала береді. Ол «әдебиет тілі» мәселесін көтеріп, «әдебиет тілі» 

категориясын бөліп көрсететін азды-көпті жұмыс істейтін теорияны әзірлеу 

қажеттігін, «стиль категориясын тек әдеби тіл ретінде қарастыру қисынсыз» 

деді [8], өйткені ол тілдік бірліктер арқылы жасалады. Яғни, мәтінді зерттеуде 

бір-біріне қарама-қарсы екі тәсілді біріктіру тенденциясы айқын болады. Оның 

ғылыми қарсыласы Ф.Бэйтсонның идеялары да осы бағытта дамып келді. Ол 

былай деп жазады: «Егер әдеби шығарма оны құрайтын сөздердің 

қосындысынан көп болса, барлық сөздер алынып тасталса не қалады? Таза 

беттер! Қазіргі әдебиеттану ілімі мұқият оқуды көздейді. Қарапайым тілмен 

айтқанда, біз оқырманды мұқият қарауға, беттегі сөздерді оқуға шақырамыз. Ал 

қазіргі дескриптивтік лингвистика да осыдан туындаса, белгілі бір дәрежеде екі 

тәсілдің достық үйлесімі мүмкін емес болып көрінеді» [9]. Шындығында, 

пікірталас көркем мәтінді зерттеудегі тілдің рөлін анықтауға дейін барады. 

Мысалы, Ф. Бэйтсон Ф. Де Соссюр мен Н. Хомскийге ілесе отырып тілді 

зерттейді, бұл белгілі бір дәрежеде ақиқат, өйткені лингвистер тілдердің 

грамматикасын жасап, сөйлеушінің тілдік қабілетін талдайды. Ал әдебиеттану 
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дегеніміз – шартты түрде босату, одан да бөлек, оның жеке түрін талдау. Бұл 

тәсіл стильдің тілдік компоненттеріне біршама шектеулі көзқарас береді және 

грамматикалық процестердің тереңдігін төмендетеді. Әдеби шығарманы 

лингвистикалық талдау-бұл мәтінді оқу процесінде болып жатқан нәрсенің кем 

дегенде бір бөлігін түсінуге, бұл процесті жеке адамның қабылдауы 

тұрғысынан және бір лингвомәдениет шеңберіндегі туған грамматиканы жеке 

қабылдауды ескере отырып қарастыруға тырысу. Осы тұрғыдан қазіргі 

танымдық стилистиканың дамуындағы табиғи процесс стилистикалық талдау 

әдістерін үнемі байыту және жаңарту болып табылады. Сонымен қатар, әдіс 

ретінде және көркем мәтінді зерттеу құралы ретінде бүгінгі таңда 

коммуникация және дискурсология теориясының ережелері, диалог құру 

принциптері, әлеуметтік өзара әрекеттесу заңдары (Д. Бертон, П.  Симпсон, М. 

Шорт және т.б.) қолданылады. Әрине, әдебиеттану танымдық стилистиканың 

қалыптасуына жағдай жасап қана қоймай, оның пайда болуына тікелей әкелген 

әдеби және лингвистикалық көзқарастардың интеграциясы болды. Мәтінді 

зерттеушілер қарым-қатынастың қалай жүретінін толық түсіну үшін кодтау 

стилін (автордан) және декодтауды (оқырманнан немесе аудармашыдан) 

біріктіру қажеттілігін түсінді. Ол үшін автор мен оқырманның ұстанымдарын 

олардың танымдық негіздерінің орналасуы арқылы біріктіруге мүмкіндік 

беретін әдістемелік аппарат құру қажет болды. Әдебиеттанудың қызығушылық 

саласына автордың танымдық базасын талдау кіретіндіктен және 

функционалды стиль аясында оқырманның танымдық базасының 

ерекшеліктерін ескеру қажет болғандықтан, мәтінді зерттеудің екі тәсілінің 

өзара әрекеттесуі сөзсіз жаңа түсіндіру теориясының қалыптасуына және 

танымдық стильдің пайда болуына әкелді.  

        Қарастырылып отырған мәліметтерден жақсы байқалған әдеби сындағы 

«танымдық бетбұрыс» тенденциясы туралы айтқанда, оның бірқатар 

ерекшеліктерін атап өтуге болады: 

- біріншіден, ұсынылған шығармалардың барлығын бір бағытқа, яғни 

дәстүрлі лингвостилистикалық көзқарастан әдеби жанрлар тарихына 

дейінгі кең ауқымды ескере отырып, қысқарту өте қиын.  

- екіншіден, шолуда ұсынылған авторлардың барлығы дерлік қандай да 

бір түрде постструктурализмнен, онымен тікелей қарсы тұрудан (Бойд 

пен Свирский сияқты) немесе жанама түрде, түбегейлі үйлеспейтін 

зерттеу принциптерін (авторлық ниеттерді талдау) постулятациядан 

бастайды. , т.б.).).  

- ақырында, үшіншіден, барлық авторлар «когнитивтік көзқарас» 

туралы мәлімдемемен ғана емес, когнитивтік ғылымның кең 

пәнаралық контекстін ескеру әрекетімен сипатталады, ал контекст 

қазіргі заманғы - бұл сілтемелердің көпшілігінде сипатталады. 

мақалалар мен монографияларда соңғы он жылдағы 

жарияланымдарды көрсетеді.  

        «Когнитивтік поэтиканың онкүндігін» бастаған П.Стоквеллдің оқулығы 

шыққаннан бері елеулі жол жүріп өтті, сондықтан бұл оқулықтың өзі қазірдің 
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өзінде айтарлықтай ескірген көрінеді деп айтуға болады. Бұл қарқынды даму өз 

қарқынын сақтап қала ма, белгілі бір бағытқа бағыттала ма деген мәселені 

болашақ көрсетеді, бірақ қазір әдебиеттанудың «танымдық» саласын ескерусіз, 

әдебиетті зерттеу саласындағы қазіргі ғылыми процестің сипаттамасы толық 

болмайтыны түсінікті. 

        Когнитивтік поэтика – көркем мәтінді түсіндіруде когнитивтік ғылымның, 

атап айтқанда когнитивтік психологияның қағидаларын қолданатын 

әдебиеттану саласы. Ол рецептивті эстетикамен, сонымен қатар стилистикамен 

байланысты, оны әдебиеттануда пайдалану континенттік Еуропа 

ғалымдарының еңбектерінде ең танымал. «Жаңа сын» сияқты когнитивтік 

поэтика мәтінді мұқият талдаумен айналысады, бірақ сонымен бірге мәтіннің 

мағынасын қалыптастыруда контекст маңызды рөл атқаратынын мойындайды. 

Когнитивтік поэтика әрі риторика сияқты көне техникаларға үндеу, әрі қазіргі 

когнитивтік лингвистиканың ұстанымдары. Когнитивтік поэтика қарастыратын 

мәселелерге дейксис, дүниенің мәтіндік теориясы (мәтіндерге батырылған 

сезім), схемалар, сценарийлер және олардың оқудағы, назар аударудағы, 

ерекшелеудегі, сонымен қатар жанрдағы рөлі жатады. 

        Когнитивтік поэтикадағы талдаудың негізгі әдістерінің бірі - когнитивтік 

метафора, мәтіндерді зерттеу құралы ретінде Джордж Лакоффтың 

еңбектерінде алғаш рет қолданылған идея. Когнитивтік поэтика метафораларды 

сөздің сәндік фигуралары ретінде қарастырудың орнына, мұндай 

метафоралардың концептуалды негіздері тұтас мәтінмен қалай әрекеттесетінін 

зерттейді. Когнитивтік поэтика саласындағы ең танымал зерттеушілердің 

қатарында бұл терминнің авторы деп саналатын Реувен Цур, Рональд Лангакер, 

Марк Тернер және Питер Стоквелл бар. Зурдың «поэтика» терминіне «дәл 

және нақты» анықтамасы оның «поэзия және қабылдау» теориясымен 

байланысты болғанымен, ол кез келген жанрдағы әдебиет шығармаларының 

«теориясында» немесе «жүйесінде» кеңінен қолданыла бастады.  

Когнитивті метафораның қалыптасуының арғы жағын ашу өте күрделі 

сұрақ. Когнитивті метафораның қалыптасуына түрлі факторлар әсерін тигізеді. 

Ең алдымен, адамның өмір сүру дағдысы нәтижесінде қалыптасқан өмірлік 

тәжірибесі, ойлау дәрежесінің артуы, айналамен қарым-қатынасы когнитивті 

метафораның пайда болуына тікелей септігін тигізуде. Категоризациялау, яғни 

қоршаған ортаның адам таныған заттарын ірі бөліктерге бөлу – когнитивті 

метафораның ең басты пайда болу негізі. Когнитивті метафоралар адамның 

дүниенің тілдік бейнесін тану арқылы, оны танудағы дәрежелері мен дүниенің 

ұлттық бейнесі, дүниенің танымдық бейнесі және дүниенің ғылыми бейнесі 

негізінде пайда болды. Когнитивті метафоралар дүниенің когнитивті бейнесінің 

тілдегі көрсеткіші. Мысалы, Ж.Аймауытов «Ақбілек» романындағы дүниенің 

ұлттық бейнесін көрсететін когнитивтік метафораларға мысал келтірейік: «қыз-

қазына», «қыз-құрбан», «қыз-таңба», «қыз-әйел», «қыз-ана», «қыз-тұлға», 

«қыз-жан», «қыз-бақыт».  

Осы тұрғыда Э. Н. Оразалиева мынандай пікір білдіреді: «Ол – адам 

тәжірибесін жалпылауға, жіктеуге мүмкіндік беретін ерекше ұғым. Бүгінгі күні 
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танымдық категория негізгі ерекшеліктеріне қоса, жаңа мүмкіндіктермен 

қамтамасыз етіліп, адамның когнитивті әрекетімен, яғни әр түрлі заттарды 

белгілі бір қасиеттеріне орай жіктеу, топтау негіздерімен, материя мен оның 

қимыл-әрекеттерін сипаттар көп қырлы формаларды объективті түрде 

кластарға,  топтарға біріктіру мүмкіндіктерімен сабақтаса дамып келеді», - деп 

ойын сабақтайды [10]. 

        Поэтикалық мәтін мәселелері жалпы мәтін табиғатына қалыптасқан 

философиялық-әдеби қызығушылық тұрғысынан қарастырылады. Мысалы, 

әдебиеттанудағы формалистік қозғалыс (В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тыньянов, Б.  

Эйхенбаум, Р. Якобсон) осындай. 50-80 жылдары. 20 ғасырда М.М.Бахтин, Ю. 

М. Лотман, Е. М. Мелетинский, Ю. Кристеваның поэтика және поэтикалық тіл 

туралы еңбектері белгілі болды. Мысалы, П.Зютердің ортағасырлық поэтика 

туралы кітабы сияқты зерттеулер нақтырақ мақсаттарды көздейді. Әдебиеттану 

ғылымында көп кездесе бермейтін әдеби материалды философиялық 

жалпылаудың сол себепті Ц. Тодоров, Дж. Женетте және А. Компанионның 

еңбектерін ерекше атап өтейін. Мен де өз жұмысымда поэтикалық тіл 

мәселелерін, образ мен ұғымның арақатынасын, символдық формалар мен 

метафораларды тіл философиясы тұрғысынан талдаған шығармаларға 

сүйендім. (А. А. Потебня, А. Н. Веселовский, Н. Я. Марр, Э. Кассирер, О. М. 

Фрайденберг, И. Г. Франк-Каменецкий [11]. 

        Тіл (ауызша немесе жазбаша сөйлеу, мәтін) таным мен қарым-қатынас 

әрекеттерінде өзінің делдал мүмкіндіктерінің арқасында қолжетімді болатын 

ақынның шығармашылық санасының әлемін көрнекі және естілетін етеді. 

Жалпы шығармашылық пен ақындық шығармашылықтың барлық 

құпияларынан алшақ, әсіресе, таным және қарым-қатынас әрекеттерінде тіл 

арқылы түсіндіруге мүмкіндік береді. Жеке тұлғаның когнитивтік 

мүмкіндіктерінің едәуір бөлігі оның лингвистикалық (лингвистикалық, сөйлеу, 

семиотикалық, символдық) тәжірибесінен тыс қалады. Поэтикалық мәтін 

шығару техникасын меңгеруді де, интуиция сияқты шығармашылықтың терең 

факторларын да айтып отырмын. Жалпы айтқанда, поэзияның таным тәсілі 

ретінде талқылануын философиялық таным теориясының аз зерттелген 

саласына жатқызуға болады. Ақын шығармашылығының таным пәні ретіндегі 

ең маңызды үш қырын атап өткіміз келеді.  

 Біріншіден, танымның герменевтикалық теориясының түйінді 

концепциялары (В. Дильтей, Г. Гадамер), М. Хайдеггердің поэтикалық 

шығармашылық концепциясы (өзіне тән феноменологиялық және 

экзистенциалистік әдістемелерімен) тұрғысынан жақынырақ келуге 

болады. поэтикалық тәжірибенің табиғатын, оның танымдық тетіктерін 

нақтылау (ақынның ішкі ұйымдасуына байланысты).  

 Екіншіден, поэтикалық шығармашылықтың терең тетіктерін түсінуге 

тырысқанда біз А. С. Кармин мен Э. Л. Файнбергтің интуиция туралы 

еңбектеріне, Р.Мусилдің аз белгілі еңбегіне, В. Изер мен О. Маркардтың 

«Түйсік туралы» зерттеулеріне сүйендік. Көркем танудың көркем тәсілі 

ретіндегі көркем әдебиеттің когнитивтік механизмдері.  
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 Үшіншіден, поэтикалық шығармашылықта дәстүр мен осы ұғымның 

астарында жасырылған барлық нәрсе маңызды рөл атқарады. Поэзиядағы 

«әсер ету қорқынышының» сырын жан-жақты ашатын шығармалардың 

бірі – Х. Блум кітабы [12].  

        Қазір ұсынылып отырған бұл жұмыстың тұжырымдамасы мен зерттеу 

парадигмасы ретінде қабылдаған когнитивтік тәсілдің әдіснамалық 

принциптеріне негізделген. 

   Когнитивтік ғылым зерттеушінің назарына түскен мәселелерді олардың 

коннотациялары мен контексттері тұрғысынан талқылауға ұмтылады. Бұл 

жағдайда зерттелетін құбылыстың когнитивтік шындықтың көп факторлы 

бейнесін жаңғыртуға болады. Мақалада поэтикалық білімнің онтологиялық 

алғышарттарын талдау туралы, оның ішінде тілдің және поэтикалық мәтіннің 

бейнелік және сөздік мүмкіндіктеріне басты мән беріледі. Сонымен қатар, 

мақала поэзияның жанрлық ерекшелігіне, оны басқа өнер туындыларынан 

ажыратуға мүмкіндік беретін белгілердің жиынтығы ретінде назар аударады. 

   Поэтикалық шығармашылықтың метафоралық тетіктерін түсіндіруде 

когнитивтік тәсілдің принциптеріне сүйенеміз. Поэтикалық формада 

өрнектелген поэтикалық мағына ақынның сыртқы әлеммен, басқа адамдармен 

және өзімен қарым-қатынасының екіжақты (жалпыланған және жеке) 

тәжірибесі екенін атап өтеміз. Бірден айта кету керек, метафоралық құралдар 

поэтикалық шығармашылықтың «қайнар көзі» мен «мақсатының» танымдық 

әрекеттесуіне негізделген. Осы тұста, Мағжан Жұмабаевтің «Шолпанның 

күнәсі» әңгімесінен метафоралық қолданыстарға мысал келтірсек, «бала-ұрпақ 

жалғасы», «бала-қуаныш», «бала-кедергі», «бала-тікенек», «бала-арман», 

«бала-дәнекер», «бала-ажыратушы». 

        Когнитивистік бағыттағы шығармалардың жалпы алғышарттары – көркем 

мәтіннің мағыналық тудыру ерекшеліктерін алдын ала анықтайтын және әдеби 

шығарманы оқырманның қабылдауына мүмкіндік беретін адам санасының 

терең құрылымдарының бар екендігі туралы гипотеза.            

        Әдебиеттанушылар мен басқа пәндердің өкілдері 1980 жылдардың 

басында, «әдебиетті танымдық зерттеу» тұрақты тіркесі болмаған кезде, 

әдебиет пен танымдық ғылымның идеялары аясында адам ойлауын 

ұйымдастырудың жалпы принциптері арасындағы байланысты анықтауға 

қызығушылық таныта бастады. Осы салада Р. Цур, Н. Холланд, Р. Де Богранд 

және т. б. жұмыс істеді. Лакофф, оған сәйкес метафора стилистикалық 

безендіру емес, риторикалық фигура, бірақ концептуалды тәжірибенің бір 

саласының екіншісіне проекциясын қамтамасыз ететін адам ойлауының негізгі 

механизмі (мысалы, уақыт тұжырымдамасына кеңістікті ұйымдастыру туралы 

идеялардың проекциясы). Дәл осы идея американдық филолог Марк Тернердің 

«өлім – сұлулықтың анасы: сана, метафора және сын» кітабында баяндалған 

алғашқы саналы танымдық әдеби тұжырымдаманың негізін қалады. М. Тернер 

шартты концептуалды метафоралар жеке көркем образдардың да, ұйымның 

жоғары деңгейлі мәтін элементтерінің құрылымының, композицияның және т.б. 

негізінде болуы мүмкін екенін көрсетті, сондықтан метафора - бұл жалпы 
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әдебиетке тән аналогтық ойлаудың прототиптік жағдайы. 

        Когнитивтік әдебиеттану пайда болғанға дейін когнитивтік психология 

мен жасанды интеллект теорияларының тұжырымдамалық аппаратын 

қолданған нарратология саласында көптеген танымдық жұмыстар жасалды 

(фрейм, сценарий, мәтінді өңдеу, грамматика, тарих). Кейбір нарратологиялық 

жұмыстар танымдық әдебиеттің бөлігі болмай-ақ, онымен байланыста болатын 

және қиылысатын зерттеулер шеңберіне енеді: мысалы, М. Л. Райан фабуласын 

ресми сипаттау теориясы, М. Флудерниктің «табиғи» нарратологиясы, К. 

Эммоттың дискурсты түсіну теорияларына негізделген әдеби әңгімелерді 

зерттеуі. Когнитивтік әдебиеттану көбінесе когнитивтік құбылыстарға 

қарағанда төменгі деңгеймен айналысатын жұмыстарды қамтиды. Олардың тар 

мағынада «әдебиетті танымдық зерттеуден» айырмашылығы - олар сананың 

емес, мидың жұмыс істеуі деген идеяға сүйенеді. Бұл зерттеулердің жалпы 

бағыты - көркем шығарманы түсіну процесінде сананың қандай құрылымдары 

пайда болатындығын және оның мағынасын қалай анықтайтындығын 

қарастыру емес, адам миының қандай ерекшеліктері әдебиетті қабылдауға 

мүмкіндік беретіндігін түсіну болып табылады. 

Сонымен, қорыта айтқанда, когнитивтік поэтика – соңғы онжылдықтарда 

белсенді дамып келе жатқан және когнитивтік лингвистика, мәтін 

лингвистикасы және әдебиеттану ғылымдарының тоғысқан жерінде орналасқан 

салыстырмалы түрде жаңа бағыт. Бұл бағыттың мәні - танымдық 

лингвистиканың принциптері мен әдістерін көркем мәтінді түсіндіруге қолдану.  

          Когнитивтік поэтика - бұл әдеби қарым-қатынастың ең негізгі ұғымдарын 

нақтылауды талап ететін ғылыми өмірдің өте жігерлі және өршіл фактісі.  

Когнитивті әдеби сын қазірдің өзінде қалыптасу толқынын бастан кешіріп, 

бірте-бірте сыни рөлдік теорияның негізгі құралына айналып келе жатқан 

Батыстық әдебиетке үңілсек, бұл тәсілді қолданудың әлеуеті когнитивтік 

сипаттағы коммуникативті функциядан әлдеқайда асып түседі деп айтуға 

болады. Жалпы ғылыми қарым-қатынас тілінен толыққанды ойлау 

парадигмасына айналу үшін когнитивтік ғылымға бір ғана қадам жасау керек 

сияқты: оның объектісін «ойлау ретіндегі әдебиетте» емес, «әдеби ойлаудан» 

табу керек. 
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   СЕМАНТИКА МИКРОТОПОНИМОВ ХРОМТАУСКОГО РАЙОНА 

 

Шакабаева С. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

«Микротопонимика» - индивидуальные названия небольших 

искусственно созданных и природных объектов, хорошо известно только тем 

людям, которые проживают в том месте.   

В данное время нет ни единого специального исследования, 

посвященного детальному рассмотрению микротопонимии Хромтауского 

района. Это из-за того, что проблемы региональной микротопонимики 

малоизученные. Но есть некоторые ученые, которые исследовали топонимию 

Актюбинской области (А. Пангереев, К. Уразалиева, Р. Бекназаров) [1]. 

Этим и обусловлено обращение к данной проблеме. Вопрос требует 

внимания еще и потому, что в микротопонимах отражаются не только 

специфика жизненного уклада, факты истории народа, но и его творческие 

способности и языковые черты (в большинстве случаев, диалектные).  

Хромтауский район расположен в Актюбинской области. 

Административный центр района – город Хромтау. Название «Хромтау» от 

слово хром + тау (гора), то есть, хромовая гора. В 1935 году образован под 

названием Новороссийский район. 4 мая 1993г был переименован в 

Хромтауский район. Город назывался в честь крупнейшему в мире 

месторождению хромитовой руды (содержащей хром). 

Население Хромтауского района смешанное. В городе имеется — Донской 

горно-обогатительный комбинат. Предприятие осуществляет добычу шахтным 

и карьерным способом. 

Населённые пункты Хромтауского района: Жазық, Ақжар, Донское, 

Сарысай, Бөгетсай, Көктау, Қопа, Құдықсай, Молодёжное, Никельтау, 

Ойсылқара, Сусановка, Майтөбе, Сухиновка, Табантал, Тасөткел, 

Троицкое, Аққұдық, Қызылсу, Хромтау [2]. 

Лингвокультурные и исторические связи казахской и русской топонимии 

отражается и в Хромтауском районе. На сегодняшний день здесь переименован 

ряд поселков: Жазық (Просторное), Ақжар (Новороссийское), Аққұдық 

(Кредиковка), Тассай (Троицкое). Также, в микротопонимии Хромтауского 

района представлены разные топонимические классы (микрогидронимы, 

микрооронимы и т.д.). 
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Азбартас - можно назвать памятником природы. Он расположен в 50 км от 

Копинского сельского округа Хромтауского района. У азбартаса есть пещера, 

как будто каждый камень заложен вручную. Глубина азбартаса около 11 м, 

ширина 4 м, длина около 100 м. Азбартас - памятник природы под открытым 

небом, такой памятник больше нигде не повторится", - писал известный 

Актюбинский геолог Р. Сегедин.  

Азбар - название конюшни для содержания скота, использовалось 

казахами Северо-Западного и северного регионов. Азбары возводятся в 

квадратные, с примыканием к зимовочным домам. Для его строительства 

использовались местные материалы. Деревня, расположенная на берегу реки, 

использовала ивовые прутья для забивания азбар. Казахи Костанайского и 

Актюбинского уездов забивали азбары из дерева или из сырого кирпича, а 

снаружи покрывали камышом. Это связано с суровой зимой. То есть, название 

Азбартас происходит от сходства каменной пещеры с азбаром. 

По словам местных жителей, это место было сакральным, вокруг не было 

лишней травы, а гранитные камни летом отражались на солнце. Жители из 

этого камня сделали конюшню, поэтому они были перемещены, а затем 

окружены густой травой. Можно заметить, что памятник использовался как 

искусственный азбар. Других сведений о данном памятнике природы, 

состоящем из гранитных камней, нет, то есть Азбартас - место, требующее 

дальнейшего изучения. 

 По некоторым данным, во время монгольского нашествия именно здесь 

местные жители спасались от врагов. Даже говорят что отсюда прошли 

монголы, тому доказательство название земли Монголсай [3].  

Ойсылкара (каз. Ойсылқара) — Начинается с родников на западе города 

Хромтау и впадает в реку Ор у села Копа. Наполненные подземными и 

дождевыми водами. Вода пресная. Каждый имеет 15 притоков, длиной около 10 

км.  

Название река носит имя Уайс аль-Корани, который известно как Аулие 

Ойсылкара. По словам жителей, в этом месте был найден старый сподвижник, 

который умер после посещений всего мира, схватив верблюда. Когда 

сподвижник умер, люди, которые забрали его тело, разошлись в семи 

направлениях от этого холма. В ковчеге, каждый из которых был привязан к 

верблюду, лежало тело Аулие Ойсылкара. Кладбище находится на левом берегу 

этой реки на расстоянии около 100 метров, на вершине холма высотой 4 метра. 

Кажется, что первоначальная высота была намного выше, чем сейчас. Но 

рассеялся под влиянием многовековых явлений природы. Нынешняя высота 

кладбища, состоящего из насыпи из крупно-мелких камней различной формы, 

составляет 1 метр, диометр-1,5 м. 

Орь - название реки, которая берет начало с горы Мугалжар. Название, 

предположительно, тюркское (казахское ор — «ров», киргизское ор — «яма», 

«ров»). С точки зрения семантики — на русском Севере зафиксированы 

многочисленные названия речек и ручьёв Ров. Длина реки - 332 км, а площадь 

бассейна - 18 600 кв км. Образуется при слиянии рек Шийли и Терисбутак и 
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впадает в реку Урал в районе города Орска. 

Питание реки в основном снеговое. Река Орь дала название двум 

существующим ныне городам России - Орску и Оренбургу [4].  

Микротопонимия Хромтауского района выбрана не случайно, поскольку 

она значительно богаче, интереснее и консервативнее, чем другие районы. На 

основе современных методологических подходов к изучению проблем 

топонимики, охарактеризованы происхождение топонимов «Азбартас», 

«Ойсылқара», «Орь». Также мы провели семантический анализ гидронимов. 

Наибольший интерес вызывает раскрытие семантики микротопонимов  

Азбартас, Ойсылкара, Орь. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый 

топоним Хромтауского района несет с собой разнообразную информацию, где 

присутствует богатое историко-географическое содержание, которое требует 

дальнейшего тщательного исследования. 
 

Список литературы: 

1. Пангереев А. Топонимические мотивы казахского фольклора // Мысль. 

– 2010. – 80-82 с. 

2. Урдабаева Л. Е. История города Актюбинска и его уезда (1869-1917гг). 

Диссер…канд.ист. наук: 07.00.02. Костанай, – 2001. – 159 с.  

3. Койчубаев Е. Краткий топонимический словарь топонимов Казахстана. 

– Алма-Ата: Наука, – 1974. – 275 с.  

4. Уразаева К. Б., Уталиева Ж. Т., Бекназаров Р. А. Топонимия 

Актюбинской области: историко-этимологическое описание, 

классификация и стратегия переименований. Научная монография: в 3-

х томах. – Актобе, 2008. – 168 с. 

 

Научный руководитель – к.ф.н.,  д.п.н.,  доцент,  Курманова Б.Ж. 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ 

БОЛЫМСЫЗДЫҚ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖӘНЕ 

СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Шамығұлова Б.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Болымсыздық – күрделі және көпқырлы семантикалық қарсылық білдіру 

құбылысы. Оның сипаттамасы, мазмұны мен ерекшеліктері қолдану аймағына 

және зерттеу мен талдау процесі кезіндегі қолданылатын әдіс-тәсілдерге 

тікелей байланысты. Бұл мақала қазақ және ағылшын тілдеріндегі 

болымсыздық мәселесі жөніндегі зерттеу жұмыстарының қазіргі жай-күйіне 

шолу жасай отырып, аталған категорияның функционалды және семантикалық 

ерекшеліктеріне тоқталады. Мақаланың маңыздылығы ретінде қазақ және 

ағылшын тілдеріндегі болымсыздықтың функционалды ерекшеліктері мен 

семантикалық сипаты әлі күнге дейін салыстырмалы түрде зерттеу тақырыбы 
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болмағандығын атауға болады. Сондай-ақ болымсыздық мәселесі лингвистика, 

логика, психология, философия және математика ғылымдарының маңызды 

сұрақтарының бірі болып қала береді [1, 92 б.].  

Болымсыздық категориясы көптеген ғалымдардың қызығушылығын 

тудырып, бірнеше отандық және шетелдік еңбектердің басты тақырыбына 

айналған.  Бұл мәселені зерттеуде В. Н. Бондаренко, Н. А. Булах, Е. И. 

Шендельс, Н. Г. Озерова, О. Есперсен, Дж. Лакофф, Г. Ласник,  E. S. Klima, W. 

A. Ladusaw, R. S. Jackendoff т.б. сынды шетелдік ғалымдардың еңбектерінің 

маңызы зор. Ағылшын тіл білімінде болымсыздық мәселесі ғалымдардың 

ғылыми еңбектерінде, арнайы зерттеулерде егжей-тегжейлі зерттелген. Қазақ 

тіл білімінде болымсыздық категориясы А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, Ы. 

Маманов, А. Ысқақов, Н. Оралбай, А. Салқынбай, Н. Сауранбаев, А. 

Қалыбаева, Т. Әбдіғалиева т.б. отандық ғалымдардың жалпы грамматикалық 

және лингвистикалық зерттеулерінде арнайы тараулар мен бөлімдерде 

қарастырылады. 

Теориялық тұрғыдан болымсыздық «жоқтық» мәнді растау болып 

табылады. Болымсыздық лингвистикада айтылар ойдың элементтері 

арасындағы байланыстың болмауын лексикалық, морфологиялық, синтаксистік 

және басқа да тәсілдермен өрнектеу болып анықталады [2, 302 б.].  

Болымсыздықты білдіру тәсілдерінің әртүрлі тілдік жүйелер үшін ортақ 

классификациясы бар. Бірақ әр тіл өз шеңберіндегі белгілі ерекшеліктерге ие. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі болымсыздықты білдірудің негізгі тәсілдері 

сәйкес келеді. Екі тілде де болымсыз есімдіктер мен үстеулер, болымсыз 

демеуліктер мен жалғаулықтар, болымсыз аффикстер қолданылады. Ағылшын 

тілінде риторикалық сұрақтармен, қалау рай формасымен немесе өзге анық 

емес құрылымдармен берілетін жасырын болымсыздық қазақ тілінде де 

кездеседі. Бірақ қазақ және ағылшын тілдеріндегі болымсыздық категориясын 

білдірудің грамматикалық құрылымдарында айырмашылықтар мен әр тілдің 

өзіне тән қағидалары мен ережелері де жоқ емес. 

Ағылшын тіліндегі болымсыздық түрлі жолдармен білдіріледі, қазақ 

тілімен салыстырғанда  болымсыздықтың лексикалық және грамматикалық 

құралдарының қоры біршама бай. Болымсыздықтың not (no, none, neither) 

демеулігінен басқа mis-, dis-, un-, non-, in- (im-, ir-, il-) болымсыз префикстері, -

less болымсыз жұрнағы, to fail, to miss, to deny, to negate, to gainsay, to disclaim, 

to oppose, т.б. сынды жиі қолданыстағы тұлғасы болымды, мағынасы болымсыз 

етістіктер, «жоқтық», «кемшілік», «жетіспеушілік» мағынасындағы lack, 

absence, failure, т.б. сияқты зат есімдер – ағылшын тіліндегі болымсыздықты 

білдірудің негізгі тәсілдері болып табылады.  

Қазақ тіліндегі болымсыздықты білдіру тәсілдері біркелкі болып келеді. 

Болымсыздықты білдіретін негізгі құрал ретінде етістік жасаушы –ма/-ме (-ба/-

бе, -па/-пе) қосымшасының қолданылу аясы өте кең. Аталған қосымша ниет 

есімшеден басқа етістіктің барлық формаларымен қолданыла береді [3, 110 б.]. 

Болымсыздықтың –ма/-ме (-ба/-бе, -па/-пе) жалғауы көмегімен етістіктің шақ 

категориясы: Жұмыс табылмады [4, 363 б.];  көсемше, есімше формалары: Көз 
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айырмай қарап келеді Ақбілек [4, 48 б.], Мені көрмеген кісі секілденеді [4, 128 

б.]; күрделі етістіктер: Не дерімді білмедім, көзімнен жасым тыйылмай кетті [4, 

182 б.] «Мен тауып берейін» деп ешкім айта қоймайды [4, 291 б.]  және т.б. 

формалар жүзеге асады [5, 78-80 б.]. Сондай-ақ болымсыз мағыналы, есім 

сөздерден сын есім тудырушы –сыз/-сіз жұрнағы да қолданыста жиі кездеседі: 

баласыз, сусыз, таусыз, ақылсыз, мұңсыз, т.б. [6, 173 б.].  

Қазақ тіліндегі сөзжасамдық деңгейдегі болымсыз –сыз/-сыз қосымшасы 

әдетте ағылшын тіліндегі mis-, dis-, un-, non-, in- (im-, ir-, il-) болымсыз 

префикстері мен -less болымсыз жұрнағымен сәйкес келеді. Болымсыз –сыз/-сіз 

қосымшасы сөзтудырушы жұрнақ ретінде –лы/-лі (-ды/-ді, -ты/-ті) 

жұрнағымен антонимдес болып келеді [7, 308 б.]: таулы – таусыз, көрікті – 

көріксіз, т.б. Болымсыз –сыз/-сіз аффиксі түбірі зат есім, етістік, сын есім 

болатын және предикатив сөздерге жалғана береді [8, 163 б.]. Сөз тудырушы 

негіз ретінде деректі және дерексіз есімдер  бола алады: қайғысыз, тәрбиесіз, 

ұятсыз, т.б. Мысал: Қалың бұтаның қайғысыз, қамсыз быт-былдықтары-ау, 

несіне қара түнді жаңғыртып тұрсыңдар? [4, 41 б.] Қимыл атауларын 

білдіретін сөз тудырушы негіздермен қолданылады: тыңдаусыз, тоқтаусыз, 

т.б. Мысал: Дастарханымен шәй қалды жайрап, жиюсыз шыны-аяқ қалды 

күйреп [4, 6 б.]. Түбірі сын есім сөздермен сирек қолданылады: қызықсыз, 

абайсыз, т.б. Мысал: Төркін жұрттан жайсыз хабар есітті ме? [9, 14 б.]. 

Грамматикалық тұрғыдан болымсыздықты болымсыз үстеулер мен 

есімдіктердің (ағылш. no, no one, nobody, nothing, none, neither; қаз. еш, ешкім, 

ештеңе, ешқайда, ешқайдан, ешқандай, ешбір, ешқашан, ешқайсысы, дәнеме, 

түк, т.б.); болымсыз жалғаулықтардың (ағылш. neither … nor, not … either), 

болымсыз демеуліктердің (ағылш. not, no; қаз. емес, жоқ) көмегімен жеткізуге 

болады.  

Ағылшын тіліндегі not бөлшегі болымсыздықты білдірудің әмбебап тәсілі 

болып табылады. Сөйлемде көмекші не модаль етістіктерінен кейін тұрады: 

They have not come. They cannot come.  Болымсыз not демеулігі сөйлемдегі 

баяндауышпен ғана емес, өзге сөйлем мүшелерімен де қолданыла береді: It’s a 

tiger, not a cat [10, 220-222 б.] 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі болымсыздықтың негізгі грамматикалық 

айырмашылығы, қазақ тілінде болымсыздықтың бірнеше элементтері бір 

уақытта қатар қолданыла береді. Алайда ағылшын тілінде болымсыз есімдіктер 

мен үстеулердің басқа болымсыздық компонентімен қатар келген жағдайда 

сөйлем өзінің болымсыз мәнін жоғалтады [10, 221 б.]. Мысалы: I did nothing 

(бір ғана болымсыздық). - Мен ештеңе жасамадым (екі болымсыздық). 

Осылайша болымсыздық категориясы лингвистикалық тұрғыдан әр тілде 

әркелкі білдіру жолдарымен өзгешеленетін, күрделі, көпаспектілі құбылыс 

болып табылады. Ағылшын тіліндегі болымсыздықтың анық, дәл 

грамматикалық құрылымы бар, ағылшын тілінің грамматикалық қатаң 

талаптарын сақтай отырып, үнемі етістікке сүйеніп жасалатынын байқауға 

болады. Қазақ тілінде болымсыздық салыстырмалы түрде еркін позицияға ие, 

грамматикалық тұрғыдан едәуір әркелкілігімен ерекшеленеді.  
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Қазақ және ағылшын тілдеріндегі болымсыздықты салыстырмалы талдау 

болымсыздық компоненттерінің сандық және сапалық әртектілігін анықтады. 

Қазақ тіліндегі болымсыздық мәселесі және оны өзге тілдермен салыстырмалы 

түрде зерттеу өзекті болып қала береді. 
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КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЛЕКСИКАЛЫҚ 

НОМИНАЦИЯ (ҚАЗАҚ-ОРЫС ТІЛДІ ПРОЗАСЫНЫҢ МЫСАЛЫ 

НЕГІЗІНДЕ) 

 

Шетей К. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Тілдік номинациялану: номинативті функциясы бар тілдік бірліктерді, 

яғни: шындық фрагменттерін атау және оқшаулау, олар туралы тиісті 

ұғымдарды сөздер, сөз тіркестері, фразеологиялық бірліктер, сөйлемдер түрінде 

қалыптастыру. 

Бұл мағынада "номинация" термині сонымен қатар номинация процесінің 

нәтижесі — маңызды тілдік бірлікті білдіреді [1, 52-55 б.]. 
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Кейбір ғалымдар атау актілерінің құрылымын зерттейтін тіл білімінің 

бөліміне сілтеме жасау үшін "номинация" терминін қолданады. Мұнда 

номинация ономасиологиямен бірдей және семасиологиямен салыстырылады. 

Ерекше лингвистикалық пән ретінде номинациялар теориясының пәні: 

-тілдік бірліктердің жалпы білім беру заңдылықтарын зерттеу және 

сипаттау; 

-атау процестеріндегі ойлаудың, тілдің және шындықтың өзара 

байланысын зерттеу; 

-номинацияның негізінде жатқан белгілерді таңдаудағы (прагматикалық) 

фактордың рөлін зерттеу; 

-номинацияның тілдік техникасын — оның актілерін, құралдары мен 

тәсілдерін зерттеу; 

-номинацияның типологиясын құру, оның коммуникативті-

функционалдық механизмдерінің сипаттамасы [2, 99-102 б.]. 

Қазіргі тіл білімінде екі тілді авторлардың шығармашылығы олардың орыс 

тілдік шығармаларында көрініс табатын екі ұлттық мәдениеттің өзара 

әрекеттесу аспектісінде қарастырылады. 

Жазушылардың орыс тіліндегі шығармалары бір уақытта екі мәдениетке-

ұлттық және орыс тілдеріне жатады. Қазіргі филологияда мұндай 

шығармалардың ұлттық стилінің ерекшеліктерін одан әрі қорытындылауға 

және олардың поэтикалық тілінің ерекшеліктерін толық анықтауға мүмкіндік 

беретін материал жинақталуда. Н. Михайловская айтуынша: «Біз үшін орыс 

тілінде жазылған ұлттық жазушылардың шығармалары ұлттық әдебиетке 

жататындықтан, мұндай шығармалардың тілі мен фактілері ұлттық стиль 

мәселесінен ажыратылмауы керек!» [3, 10-13 б.]. 

Кеңес Республикалары жазушыларының орыс тілді шығармашылығы бір 

жағынан ұлттық дәстүрдің дамуына және өзгеруіне ықпал етеді, екінші 

жағынан орыс классикалық және кеңестік әдебиетінің жетістіктерін 

шығармашылық тұрғыдан өңдейді. Орыс тілі ұлттық жазушыларда жаңа 

көркемдік техниканың қалыптасуына, жеке стильдің пайда болуына ықпал 

етеді, бұл кейде автордың алдында тұрған жаңа міндеттерді оңтайлы шешуге 

кедергі келтіретін эстетикалық дәстүрлерді жеңуге және өзгертуге әкеледі. 

Зерттеуде біз әдеби шығарманың ұлттық түсі мәтіннің сөйлеу тінінде 

көрініс табатындығына және ең алдымен, сөзбен байланысты екендігіне 

сүйенеміз. 

Тіл поэтикасының элементтерін анықтау, нәтижесінде орыс тілді автор 

шығармаларында қазақ мәдениетінің, тарихының, тұрмысының ұлттық 

ерекшелігі көрініс табады. Мысалы, М. Капустин: "эстетикалық құбылыс 

ретінде ұлттық бірегейліктің өзі әрдайым әдебиетке тән, бірақ сыртқы, ең 

көрнекті белгілерден ол адам мен халық бейнесінің терең қабаттарына түседі,-

деген [4, 56-58 б.]. 

Жұмыс қазіргі қазақ жазушылары А. Әлімжанов пен С. Санбаевтың 

шығармалары негізінде жазылған. 

Ұлттық колоритті жасауға қатысатын тіл саласындағы ең маңызды 
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элементтердің бірі-қазақ атаулары.  

Тіл әдебиетінде ұлттық тілдің лексикасына қатысты бірыңғай және жалпы 

қабылданған термин жоқ.  

Қарастырылып отырған мәтіндерде қазақ атауларының кеңінен 

қолданылуы олардың орыс тілінде игерілуін білдірмейді. Орыс тілін 

нормативтік меңгермеген және орыс тілінің сөздіктерінде көрсетілмеген бұл 

сөздердің бір бөлігі екі тілді шығармаларда, аударма әдебиеттерінде және өз 

әдебиетімізде өте жиі кездеседі. Бірақ оларды пайдалану, әдетте, жеке авторлық 

пайдалану шеңберінен шықпайды. Қазақ атауларының басқа бөлігі орыс тілінде 

игеріліп, сөздіктермен бекітілген (С. И. Ожеговтың орыс тілі сөздігінде: ауыл, 

ауыл, жігіт, кизяк, бай, киіз үй, қымыз). Біздің материалдағы қазақ 

атауларының басым көпшілігі орыс тілінің түсіндірме сөздіктерінде 

көрсетілмеген, мысалы: бақсы, бүркітші, тайлақ, қалқан, аруана, Қыпшақ, 

Ақжайық, бәйге, адай, мазар, тау-теке, қарлұқ, кебеже, айбар, алабота, алаша, 

ас, аударыспақ, бәйбіше, балақ, бау, ғұн, белбеу, емші, еркек, желі, жеңге, 

жоқтау, жүз, жырау, жұрт, інген, кадам, қалқан, қанбақ, қауға, қыстау, кереге, 

көкгүл, көкпар, көкпек, саптама, дулыға, мұрындық, нөкер, садақшы, тамыр, 

тегене, томаға, тұмар, торсық, сүйінші, торы, тұғыр, тулақ, түндік, текемет, 

туырлық, ұзын, уық, шара, шаңырак, шағыр. Зерттеуде біз С. И.Ожеговтың 

орыс тілінің сөздігіне және 17 томдық қазіргі орыс әдеби тілінің сөздігіне 

сүйендік [5, 123, 128 б.]. 

Поэтикалық қолдануды талдауда кеңестік Лингвистикада қалыптасқан 

көркем әдебиет тілінің ерекше поэтикалық функциясы, оның коммуникативті 

функциясының ерекшелігі туралы Д. Н. Шяелев былай айтады: "көркем 

мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін тілдің негізгі коммуникативті функциясы 

тұрғысынан бағалау да жеткіліксіз, ол әрдайым" поэтикалық "немесе" 

эстетикалық" функциямен күрделі қарым-қатынаста болады. 

Шығарманың бір аспектісі-ұлттық лексемалардың (және көркем мәтіннің 

кейбір басқа элементтерінің) поэтикалық "қарым-қатынаста", олардың 

эстетикалық мағынасындағы рөлін белгілеу. Д. Н. Шмелев атап өткендей-стиль 

құралдарының өзіндік маңыздылығы "белгілі бір көркемдік контекстке 

байланысты олардың бейнелеу рөлі алдында артта қалады". 

Қорытындылай келе, қазақ сөзіне қағидатты көзқарас оны орыс 

контекстінде шығарманың поэтикасының басқа элементтерімен өзара 

әрекеттесу арқылы қарастыру болып табылады. Контекст қазақ атауының 

толыққанды қызмет етуінің аса маңызды шарты деп санауға болады. Ұлттық 

түстердің, символдық мағыналардың, сөз бірлестіктерінің көрінісі тек 

контексте жүзеге асырылады: "Зерттеудің негізі ең алдымен сөз болып 

табылады, бірақ оның контекстік ортасынан алынбаған сөз, керісінше, одан 

шыққан сөз оның валенттік потенциалы мен оны біріктіру арқылы жүзеге 

асырылады.". 

Автор мен кейіпкердің дүниетанымының ерекшеліктері ретінде 

қабылданатын шығарманың ұлттық түсі, іс-әрекеттің нақты жағдайы, баяндау 

тақырыбы ретінде тілде көрінбейді. Тілдегі ұлттық нақыштың белгісі-ұлттық 
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атау, ұлттық фразеология, мақал-мәтелдер ғана емес, сонымен бірге "орыс" 

мәтін элементтері, олармен бірге жалпы функцияға біріктіріліп, аталған қазақ 

атауларының әсерін күшейтеді. Көркем мәтіннің ұлттық ерекшелігі автор мен 

кейіпкердің нақты сөйлеу құрылымдарында, кілт сөздермен құрылған 

тақырыптық екпіндерде, салыстыру поэтикасында көрінеді. 

Басқаша айтқанда, егер шығармада ұлттық бірегейлікті айқындайтын аса 

маңызды элемент-ұлттық тіл болмаса, соған қарамастан ұлттық бастаудың өзі 

басқа тілдің құралдарымен және қазақ атауларының мәтініндегі ерекше 

қызметімен көрініс табуы мүмкін. 

Ұлттық колориттің тілдік құралдары көркем шығармалардағы орыс тілі 

стилистикасының мүмкіндіктерін байытады, қазіргі кеңестік әдебиеттің 

тақырыптық және идеялық шеңберін кеңейтеді. 
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«АТА» КОНЦЕПТІСІНІҢ ГЕНДЕРЛІК СИПАТЫ 

 

Шыманова Г. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Тіл – белгілі бір құрылым мен қызмет атқаратын тұтас жүйелі құбылыс. 

Тілдің жүйелік қасиеті оның құрамдас элементтерінің өзара тығыз байланыста 

болып, бір тұтастық құрауынан көрінеді. Бұл тілдің микрожүйелерінің 

жоғарыда айтылғандай жеке тәртіпте болуымен тікелей байланысты. Олар оны 

тілде лексикалық қабат құра отырып, жүйелі құбылыс ретінде көрсетеді. 

Сөздердің лексикалық мағынасына негізделген тіл жүйесінің ең үлкен бөлігі – 

семантикалық өріс. 

 Қазіргі зерттеулер тілдік жүйенің өрістік моделінің өнімді, яғни тілдік 

жүйе бір-біріне перифериялық аймақтары арқылы үздіксіз өтетін және көп 

деңгейлі сипатқа ие өрістер жиынтығы екенін көрсетеді. 

Семантикалық өріс – болмыстың белгілі бір бөлігіне шындық сәйкес 

келетін және лексикалық мағыналарының ортақтығына байланысты әртүрлі 

сөздер таптарына жататын лексемаларды біріктіретін орасан зор парадигма. 
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Біз өз жұмысымызда денотативті, белгімен байланысты «аха» ұғымының 

семантикалық өрісін, когнитивтік моделін қарастырамыз. 

Ата сөзі түркі тілдерінде ата, хелла, аата, ате, ати түрлерінде кездеседі 

және «әке, әкенің әкесі, үлкен кісі, қайын ата, ер» [1, 200 б.] деген мағынаны 

білдіреді. . 

Көне түркі тілінде «әке» мағынасында кездескен ата сөзі қазақ тілінде 

туған әке, өз әкесі, үлкен әке, әкенің әкесі, адамдардың туыстық қандастық 

жігі, тегі, нәсілі, шыққан жері, ерлі- зайыптылардың қайын әкесі, қария, қарт, 

ақсақал мағыналарында қолданылады [2]. 

Қазіргі түркі тілдерінде ата сөзі әзірбайжан, башқұрт, қарақалпақ, қырғыз, 

татар, түрікмен, ұйғыр тілдерінде көне түркі тілдерімен қосылып қолданылса, 

өзбек тілінде атта, алтай, тува тілдерінде тозақтың фонетикалық 

варианттарымен кездеседі. , хакас тілдері және осы тілдердің барлығында ол 

«әке, әже» мағынасына сәйкес келеді. Түрік және гагауз тілдерінде баба сөзі 

«әке, ата» дегенді білдірсе, хакас тілінде «әке» мағынасындағы ада және баба 

сөздері синоним болып келеді. Түркімен тілінде ата сөзі «әке, әкенің әкесі», ал 

баба сөзі «күйеу ата» мағынасында қолданылады [3, 26 б.]. 

Фонетикалық белгілердің ішінде өзбек тіліндегі о сөзінің қолданысындағы 

о дыбысының сипатын түркі тілдеріндегі а дыбысы бар сөздерге өзбек тіліндегі 

о дыбысының сәйкес келуімен түсіндіруге болады. Өйткені өзбек тілінде басқа 

түркі тілдерінен айырмашылығы фонеманың бір түрі бар. Лабиальды мағынада 

білдірілген О татар, башқұрт тілдерінде кездеседі, бірақ тек өзбек тілінде 

дыбыстық мағынаға ие [4]. 

Чуваш тілінде атта түрінде қолданылуы түркі тілдеріндегі қос дауыссыз 

дыбыстардың сипатын білдіреді, өйткені қос дауыссыз дыбыстардың ең көп 

таралған тілі ретінде чуваш тілін де атауға болады. Басқа тілдерде қатар келген 

екі дауыссыз дыбыста қолданылатын кейбір сөздер мысал ретінде «сұққар-

сокур, аппа-апа, пичче-аға, кукка-көке, шеше-шешек, қашча-күйеу» сөздерін, 

алтай тілінде, тува, хакас тілдерінде ада түрінде қолданылуы түркі тілдерінде 

жиі кездеседі. Мұны қатаң-ұяң дыбыстық сәйкестіктермен байланыстыруға 

болады. 

М. Қашқари сөздігінде аба сөзі де қолданылып, оғыз тіліндегі нұсқасы 

ретінде көрсетілген. Бұл туралы түркітануға қатысты оқу құралында 

төмендегідей түсінік берілген: «Монғол тілінде ав сөзі «әке» мағынасында 

қолданылады. Көне жазба монғол тілінде бұл сөздің ава түрі де 

кездеседі. Аба сөзі хакас, қырғыз, алтай, татар, башқұрт, түрікмен тілдерінде де 

бар. В. В. Радлов аба сөзінің «отец, предок, дядя со стороны отца, старший 

брат» сияқты мағынасын көрсетеді. Сондай-ақ монғол тілінде авака, түрікмен 

тіліндегі абга — жасы үлкен адамдарға байланысты айтылатын сөз. Ал, монғол 

тіліндегі авгай — қыздардың жасы үлкен анасына байланысты қолданылатын 

сөзі. Түрікмендердің сөйлеу тілінде аба «әке» мағынасын білдіреді. Көне түркі 

тілдеріне тиісті жазба ескерткіштерде аба//ава сөздері «предки, прародитель», 

сондай-ақ «ата», «апа» мағынасында қолданылған. Демек, аба сөзі «арғы ата» 

мағынасынан «ата-ана» мағынасына ауысып, одан кей тілдерде жалпы жасы 
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үлкен адамдарға байланысты қолданылатын болған. Қазіргі татар 

тіліндегі абзый, қазақ тіліндегі абысын сөздерінің түбірі осы аба сөзімен 

байланысты болса керек. Э. В. Севортян ава сөзін ана (мать) сөзімен түбірлес 

деп санайды. Түркі тілдерінің фонетикалық заңдылығы 

негізінде б мен п дыбыстарының алмасуын дәлелдеуге болады. Якут 

тілінде абақа сөзі 1) «белгілі бір рудың қарт адамы», 2) «өлкенің үлкен ағасы» 

сияқты мағынаны береді. Монғол тілдерінде ав (а) қандық туыстықты білдіреді 

де, жасы үлкендерге байланысты айтылады. Монғол тілінде бұл сөздің 

созылыңқы дауысты дыбыспен де (аав), қысқа дауысты дыбыспен 

де (ав) айтылатын нұсқасы бар. Бір ескертетін жағдай: монғол тілінде аба «әке» 

мағынасында қолданылса, аву «әкенің інісі», тіпті «бала» мағынасында да 

қолданылады» [5, 113 б.]. 

Жер бетіндегі әрбір этностың өзіне тән мәдениеті мен өзіне тән белгілері – 

тарихи үлгісі бар. Мұндай құбылыстың осы тілдік ортаның қарым-

қатынасынан, олардың сөйлеу мәдениеті мен өмірлік дағдысынан, тектік 

құрылымның қатысымдық ерекшеліктерінен анық байқалатынын байқауға 

болады. Бұл белгілер сол кезеңге тән қоғамдық сана тілінде жақсы сақталған 

және осы этностың рухани-мәдени құндылықтарының негіздерін көрсетеді. 

Сондықтан қазіргі лингвистика ғылымындағы этноментальдық өмірді, 

халықтың, ұлттың идеологиялық болмысын қарастыра отырып, 

антропоцентристік бағытты зерттеу оң нәтиже береді. 

Себебі, тіл адам әрекетінен тыс дамымайды. Тіл арқылы қоғамды, тұлғаны 

білу арқылы оның шаруашылық, мәдени өмірі туралы толық мағлұмат алуға 

болады. Адамзат пен мәдениеттің даму кезеңдері өткен сайын тілдік 

қауымдастық мүшелерінің дүниетанымы логикалық тұрғыдан жағымды ғана 

емес, этникалық-адамгершілік, ой-сана жағынан да көрініс бере алады. 

«Ата» концептісіне семантикалық-когнитивтік, гендерлік-лингвистикалық 

көзқараспен белгілі лингвомәдени қауымдастыққа тән ұлттық ерекшелік 

толығымен көрінеді, сондықтан олар негізгі, әмбебап концептсферасын 

құрайды. 
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МӨҢКЕ БИДІҢ БОЙЫНДАҒЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР  

(Ақтөбе өңірінің ақыны Мөңке би шығармалары бойынша) 

 

Ізбасарова Қ. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ақтөбе өңірінде дүниеге келіп, Әбілқайыр кеңесшілерінің бірі болған, 

атақты жырау, «ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би», келер күнді 

дәл болжайтын көріпкел, сәуегөй ретінде танылған  Мөңке бидің ерекше 

қасиетіне тек «көріпкел» деген баға беру аздық етеді деп ойлаймын. Мөңке тек 

көріпкел емес, ол – менталист. Нақты жауап алу үшін алдымен «менталист» 

ұғымына тоқталайық.  

Ментализмнің күшін былай түсіндіруге болады: 

- біріншіден, бұл кем дегенде физиологиялық психологиямен 

таныс емес адамдар үшін ақылға қонымды.  

- екіншіден, ол көптеген теологиялар мен философиялардың 

қолдауына ие.  

- үшіншіден, менталистік психологтар нақты фактілерді, атап 

айтқанда субъективті тәжірибе фактілерін зерттеді, оны көптеген 

антименталистер не жоққа шығарды, не ғылыми әдіске қолжетімсіз 

деп санады [1, 90 б.]. 

Ментализм материалистік емес ақыл философиясын айқын ұстанған кезде 

ең дәйекті және сонымен бірге ең осал болып табылады. Осы уақытқа дейін 

ақыл-ойдың материалистік емес көзқарастары үш кезеңнен өтті:  

- ертеде ақыл тек материалдық емес, өлмейтін және құдайдың 

сыйы деп саналып, оны психика, анима немесе жан деп әр түрлі 

атаған. 

- екінші кезеңде жан зайырлы болды, бірақ бәрібір 

материалдық емес нәрсе ретінде қабылданады.  

- үшінші және соңғы кезеңде ақыл-ой бағдарламалар 

жиынтығы ретінде көрінеді. 

Менталист - белгілі бір мәселелерді шешу үшін белгілі бір психикалық 

эксперименттерді жүргізу әдісін қолдануға мүмкіндік беретін ерекше көрнекті 

аналитикалық қабілеттерге ие маман.  Кейбір зерттеушілер бұл терминнің 

синонимі «көріпкел» сияқты нәрсе деп болжайды. Жоғарғы қабілеттерге ие 

немесе ақыл-ойы ерекше дамыған адамдар.  

Қазіргі заманғы менталистер өз әрекеттері мен ерекше қабілеттерін 

табиғаттың ерекше күші деп есептейді. Олар өздерін экстрасенстер, 

көріпкелдер деп есептейді. Менталистер тарихы тереңде. Ең алғашқы 

менталист ретінде танылған италяндық қолөнер сиқыршысы боп есептелетін 

Джироламо Скотто (1572).  [2, 7-9 б.] 

Ментализм иллюзионизде қолданылатын дағдылар мен принциптерді 

пайдаланады. Менталистер-мистификаторлар бар - олар шын мәнінде 

психикалық қабілеттерге ие деп мәлімдейді, мысалы, Ури Геллер немесе Вольф 
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Мессинг. Сондай-ақ олардың қойылымдарында табиғаттан тыс ештеңе жоқ, 

олардың барлық сандары психология, физиология және ғылыми прогресс 

саласындағы білімге негізделген, мысалы, Юрий Горный мен Деррен Браун 

осында жатады деп айтатындар да бар.  

Осындай ерекше ақыл-ойға ие адамдардың бірі қазақтың сұңғыла биі 

Мөке. Белгілі жазушы Ж.Аймауытовтың «Ел қорғаны» атты бес перделі 

пьесасының бас жағында Мөңкенің көріпкелдігі туралы айтылған болатын.  

Шығарма Ақтөбе қаласы маңында болған азамат соғысы жалдарында өткен 

оқиға негізінде жазылған. Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі ел ішіндегі 

өзгерістер, әлеуметтік теңсіздік, қызыл мен ақтар соғысын бейнелеген 

драмалық туынды.  

 Пьеса оқиғасы бойынша сахнада губерниядан оралған жас большевиктің 

әңгімесін күтіп отырған екі-үш ақсақалдың әңгімесімен басталады.  

“Бұл жастар ел билеп не оңдырады?” – деп түңілген бір ақсақал айтып 

аузын жиғанша, екіншісі: 

— He оңдырушы еді? Заманақырдың белгісі де. 

— Жарықтық Мөңке би болжап кетті ғой. 

Жас баладан биің болар, 

Жас балшықтан үйің болар, 

Ат жақсысы арбада болар, 

Жігіт жақсысы саудада болар, 

-депті ғой өтерінде. Сол айтқанының бәрі келген жоқ па?… Рас айтасыз, 

әулие ғой олар деп іліп әкетеді.  

Мөңке Тілеуұлының өзі өмір сүрген заманда ел билігіне араласқан 

қайраткер екенін жалпы жұртшылық жазушы Әбіш Кекілбаевтың “Елең-алаң” 

атты тарихи романынан білсе керек. Әбілқайыр хан ордасына Тевкелевтен соң 

төрт жылдан кейін қайта елші келіп, соның құрметіне бас қосқан жиында “елу 

бидің сары ала тобының” ішінде шектінің Мөңке, Мойнақ, Мәметек, Айдаралы 

билерінің де есімдері аталатыны бар. Бұл -сол Мөңке. Шектінің бұрынғы, 

бүгінгі шежіресінде бұдан басқа Мөңке кездеспейді. Қазір оның есімі Тілеудің 

Мөңкесі деп аталатын бір рулы елдің басында тұр. [3] 

Мөңке шығармашылығын терең зерттеуге қызығушылық тудыратын тағы 

бір себеп белгілі би Мырзағұл Шыманұлының айтқан сөздерінен бастау алады. 

Кезінде ол: “Алдағы жүз жылдығын болжаған Мөңке би өткен бізден”, — деген 

екен. Әрине, Мөңке бидің қайраткерлігінен де, тапқырлығынан да,  

шешендігінен де таң қалдыратыны оның ұлы Нострадамус секілді  болжай  

алатын сәуегейлік болмысы.  

Құрамалы, қорғанды үйің болады, 

Айнымалы, төкпелі биің болады. 

Халыққа бір тиын пайдасы жоқ 

Ай сайын бас қосқан жиын болады. 

Ішіне шынтақ айналмайтын 

Ежірей деген ұлың болады. 

Ақыл айтсаң ауырып қалатың 
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Бедірей деген қызың болады. 

Алдыңнан кес-кестеп өтетің 

Кекірей деген келінің болады. 

Ішкенің сары су болады, 

Берсең итің ішпейді, 

Бірақ адам оған құмар болады, 

Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. 

Ит пен мысықтай ырылдасқан, 

Еркек пен қатының болады… 

-деген жолдар Мөңкенің көріпкелдігі ме, әлде нағыз сарапшы маман, 

менталист екенін білдіре ме? “Келер заманның кейпін кемел көрегендікпен 

сипаттауымен ерекшеленеді. Кесек ойлы кестелі, ұйқасты тілмен өрнектелген. 

Болжаудың әрбір сөзінде суреткерлік сипат бар. Түйінді тұжырым, бейнелі ой, 

сұлу сурет, эмоциялық-экспрессивтік қуат бар”, — деген де баға береді 

профессор Серік Негимов. Әрине, бұл оймен түгелдей келісеміз, дегенмен, бұл 

Мөңкенің аналитикалық қабілетінің нәтижесі де секілді. «Ментализмді меңгеру 

үшін аналитикалық ойлау қажет, ол адамдарды бақылап қана қоймай, 

бақылауларыңыздың негізінде қорытынды жасауға мүмкіндік береді» [4] деген 

ойға сүйенсек, Мөңкенің жай көріпкел емес, менталсит, аналитикалық ойы 

терең дамыған адам болғанын байқауға болады. Елде болып жатырған 

үрдістерді, кеңес үкіметінің түпкі мақсатын, аралас-құралас болып отырған 

орыс халқының мәдениетін саралай келе, болашақтың қалай болатынын, бұл 

тарихи оқиғалар шамамен ұлттық құндылықтармызға қалай әсер ететінін 

түсінген ойшылдың сараптамасы секілді. Қандай мәселе болмасын, оны алдын 

ала, төгілген жырмен болжай алу – адамның ерекше бейімділігіне, ғылыми-

тәжірибесіне, талант-қабілетіне байланысты.   

Бас қосылған жерлерде, 

Әйел жағы ден болар, 

Жаман-жақсы айтса да, 

Өзінікі жөн болар. 

Орай салып бастарың 

Жалпылдатып шаштарың 

Тақымдары жалтылдап, 

Емшектері салпылдап, 

Ұят жағы кем болар, 

Сөйткен заман кез болса, 

Түзелуі қиын болар,  

-деген жолдарда қазақ қыздарының ибалығы, ер адамнан әрқашан бір саты 

төмен тұратындығы, тіпті киім үлгісінің өзгеретіндігіне де болжам жасады. 

Болжау барысында автор нақты қоғамдағы оқиғаларға сүйенді деп ойлаймын. 

Елімізге аш қасқардай көз тастап, жұлып жеуге дайын отырған Ресейдің 

мақсатын сезген ақын, болашақтың бет алысын, бағыт-бағдарын аңғарады. 

Отарда болған ел, өзгенің мақсатын жүзеге асырумен айналысатынын да сезді. 
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Оның барлығы біздің ұлттық құндылықтарымыздың жойылуына әкеліп 

соғатынын саралай білді.  

Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романыда тілмаш арқылы Ақбілекке 

орыстардың қатындарының қандай болатынын, әйелге деген көзқарастары 

туралы айтқан болатын.  Оған Ақбілектің үрейлене «Шаруаны қатын істемейді 

дейді, енді кім істемекші! Бекболатқа тисе, Ақбілек малай болар ма еді? Өзі де 

істер еді, малшы қатынды да алар еді, байы ұрыспаса, ұрмаса, қатын қайда 

кетпейді? Қатын не істемекші?..» деп ойлауының өзі біздің менталитетінімздің 

қаншалықты өзгеретінін көрсетіп тұрғой. Осыны Мөңке алдын-ала түсінді.  

Тарихи, әдеби деректерге сүйенсек, Мөңке ел ісіне ерте араласқан. Әкесі 

Тілеу Мөңке атқа қонғаннан оны ел ісіне араластыра бастады. Мұхтар 

Құлмұхамбет «Мөңке би» атты кітабында Мөңкенің әкесі Тілеу  көкесі 

Қабақтың Тәуке ханның «Жеті жарғысы» туралы әңгімесін тыңдап отырған 

бала Мөңкенің жүйрік ойларын мысалға келтірген. Оның бала кезден ойының 

жүйрік екенін көрсеткен. «Мөңке қозғалақтап, әкесі мен көкесіне кезек қарады. 

Мұны байқаған Тілеу ұлына бұрылып: 

– Бірдеңе сұрайын деп пе ең, ұлым? – деді. 

– Иә! – Үлкендердің бұны әңгімелеріне араластырға- 

нына қуанған баланың даусы жарқын шықты. 

– Онда сұрай ғой. 

– Сонда, бізде бұрын заңдар болмаған ба? 

Баланың аңғалдығына екеуі әуелі күліп, содан соң түсіндіріп берді. Оның 

ұққаны – мемлекет іргесінің беріктігі жалпыға ортақ заңдардың енгізілуіне бай-

ланысты болмақ. Алтын Орда дәуірінде Шыңғыс ханның атақты «Жасағы» 

күшіне еніпті. Өзбек хан мен Едіге бидің заманында алдыңғы жөн-жоралғылар 

ізімен өз уақытына сай заңдар қабылданыпты. Ал кейін Қазақ Ордасында 

«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» аталған ұлттық заңдар 

жинағы құрастырылыпты. Оларда мемлекеттік құрылым, ел іші тәртібі және 

ұлттық салт-жоралғылардың негіздері айқындалған. Енді осы ережелердің 

негізінде жаңа «Жеті Жарғы» заңын дайындау керек екен. Бұл үш жүздің басын 

қосып, Қазақ хандығының тұтастығын сақтайтын заң болмақ. 

– Сонда ханға қарағанда, заң маңыздырақ қой? 

Мөңкенің мына сөзіне Қабақ сәл мүдіріңкіреп: 

– Демек, солай болғаны да, – деп Тілеуге қарады» [4, 19 б.]. 

Үлкендер баланың бұл ойына аса мән бермеді. Алайда ол Мөңкенің терең 

ойының ұшқырлығын танытқан тұс еді.  

Қорыта айтқанда, осындай ұлы тұлғанының мықты саясаткер, ерекше 

ойлы, саяси мықты, аналитик маман ретінде қарастырмай, жай ғана сәуегөй, 

көріпкел деп айту – Мөңкенің мақтылығын мойындамау секілді. Көркем ой 

иесі, сол ойын шебер тіл арқылы өрнектеген шашасына жұқпас шешен еді. 

Оның әр сөзінен мықты рух үні сезілетін. Қара қылды қақ жарған әділ би 

ретінде айтқан кесімді сөздері қазақтың төрелік жөн-жоралғысында жоғары 

бағаланды. Оның қисынын тауып айтқан шешендік, нақыл сөздері сөз өнерін 

асқақтата бермек... Ол нағыз – менталиcт.  
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

           Имандылық – адамның қоғамдағы, күнделікті өмірдегі іс-әрекеттерін 

белгілі бір қалыпқа түсіретін ішкі рухани реттеуіш қадір-қасиет, адам 

бойындағы адамгершілік, ізгілік, кісілік белгісі. Дәстүрлі қазақ қоғамында 

адамның имандылығына – мінез-құлық жүйесіндегі ерекшеліктеріне көп көңіл 

бөлінген. Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, ержетуі, тіршілік етуі, қартаюы, 

ата мен баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен кішілік, сыйластық, әдептілік 

пен арлылық, инабаттылық тәрізді маңызды құрамдас бөлігі ретінде ешқашан 

назардан тыс қалмаған. Жастардың үлкендерге құрмет көрсетуі, үлкендердің 

кішілерге ізет білдіруі өмір сүру салтына айналған [1, 248 б.]. Ал енді Кердері 

Әбубәкірдің шығармаларындағы негізгі тақырып бұл әрине имандылық 

мәселесі. Алла Тағаланың мына 18 мың ғаламды жаратуы, адамға берген 

нығметі. Ең бірінші жаратылыс заңы, біз мына өмірге неге келдік, не үшін 

келдік, келудегі мақсатымыз не деген мәселеге жауап беріп отыр. Одан кейінгі 

екінші үлкен мәселе тақырыптық жағынан бұл осы мына дүниеге келгенде адам 

баласы жайдан – жай жаратылған жоқ. Алланың махаббатымен жаратылды. 

Олай дейтін болсақ бұл жерде адамның түпкі мақсатының өзі халифалық. Осы 

деңгейге жету үшін адам Аллагың берген нығметін шама – шарқынша, қал – 

қадірінше дұрыс түсініп, дұрыс бағалап соған еңбек ету керек. Тек ол адам 

болып жаратылғаны үшін ғана халифа болмайды. Әбубәкірдің айтпағы осы. Бір 

нәрсені ерекше айтқанымыз дұрыс, кешегі қазақ далысында ел – жұрттың бәрі 

бірдей діни сауатты болды деп айту қиын. Сол кезде біздің молдаларымыз да 

хал – қадірінше еңбек етті. Елдің бәрі медреседе сауатын ашқан жоқ. Діни 

сауатын осындай көзі ашық оқыған Кердері Әбубәкір секілді, кешегі 

Тұрмағанбет ақын секілді, қазақтың дәстүрлі жыр мектептерінің өкірдерінің 

ислам тақырыбында қозғаған әңгімелерінің негізінде, солардың жыр – 
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толғауларының негізінде имандылық дәнін сақтады [2, 83 б.], – делінеді Өтеген 

Есмырзаұлы құрастырған «Жолдас болсаң жақсыға мәртебеге жетесің» атты 

жинақта. Әбубәкір Кердерінің өлең - жырлары Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 

хадисінің, Құранның аятының шеңберінен шықпайды. Жалпы, ақын діндегі 

адамгершілік, мораль тақырыбына терең мән бере отырып, барлық діндердің 

ортақ құдыреті – «Жаратушы - Құдай» мәселесін биік қояды. Ақынның 

қайталанбас өзіндік, ақындық тұлғасын қалыптастыратын сипат – қасиеттер, 

лирикасына тән нақыл, насихатшылдық толғауларында ой толғанысы өз 

заманының тілек – талаптарына сай қалыптасқан.  

 Ақынның діншілдігі, жаратушы Аллаға сенімі оның ойшылдығымен 

жалғасып, дүние көзқарасындағы бірлік – біртұтастықты танытады. Тәңіріні 

іздеу , жаратқан Аллаға сену – ақиқатты іздеу, адалдыққа адалмен жету деп 

түсінеді. Ол әр адамның ісіне өзі сын көзімен қарап, биік талап қоя білуі, 

қиыншылыққа төзіп, табандылық, қажырлық танытудың қажет екенін айтады. 

Әбубәкір өз бетімен білім өрісін кеңейтіп, бірнеше тілдерді, яғни араб, түрік, 

парсы, орыс тілдерін үйреніп және осы тілде жазылған шығармаларды оқып, 

сол арқылы басқа халықтардың рухани байлығына терең бойлап, 

дүниетанымын кеңейте түсті. Әбубәкірдің толғауларынан байқайтынымыз 

ақынның жас кезінен, қазақ зиялыларымен, орыс интеллигенциясымен жақын 

таныс, пікірлес болғанымен қатар, олармен бірге қоғамдық маңызы бар істерге 

арласқандығы. Өз заманында ақынды әділ, тура биліктің құны кетіп, әділет, 

шындық пен дін, шариғат – имандылықтың аяқасты болуы, іштарлық пен өсек 

– өтірік өршіп, ните – пиғылдың азуы, жастың кәріні сыйламауы қатты 

ойландырады. 

      Дүниені жаратушы Аллаға негізделген адамзат, тіршілік болмысын 

осылай  ұғындыруға тырысады. Ақын Алла берген адам өмірінің әр кезеңін 

тізбектей жырлап, артына қалар ұрпағымен, адал ісімен жаққан 

шамшырағының сөнбей жалғасатындығын, адамның өмірге қонақ екенін, 

адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіріп, «Алла» деп имандылық нұрын 

жүректеріне құюды ұқтыруға тырысады.  

      Кердері Әбубәкірдің шығармаларына терең үңіле түссек, одан шығыс 

шайырларымен сарындас мұсылмандық дүниетаныммен астасқан сәйкестікті 

де, ұқсастықты да көптеп ұшыратуға болады. Кердері Әбубәкір өз өмірін 

өлеңмен де, қарасөзбен де жазып қалдыруға ерекше көңіл бөлген. Ақынның өз 

бетімен іздеп тапқан рухани қазынасы, білім байлығы аз болмаған. Сол себепті 

Әбубәкір өз заманының көкірегі ояу, парасатты азаматы болған. 

      Қазақ халқының жыр дастандарында, аңыз әңгімелерінде діни – 

ағартушылық сарын басымдығы белгілі дүние. Діни – ағартушылық ой – сана 

жалпы халыққа білім беру ісімен тікелей астасады. Қашан да қазақ тұрмысында 

бір адам қайтыс болғанда оның жүзіне, жылына дейін молда ұстап, сол 

отбасының ұл – қыздарына хат таныту кеңінен тараған дәстүр еді. Бұған 

арнайы білім беретін мектептерді, медіреселерді, оларға  сабақ беретін 

ахундардың, шайырлардың қызметін қосса, халыққа білім берудегі діни - 

ағартушылық бағыттағы іс тікелей тәрбие мәселесіне қатысты болды. Елімізде 
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Әбубәкір атамыздай діни – ағартушылық бағыттағы ойшылдар көп болған 

десек артық айтқандық емес. Бұл ойшыл – шайырлардың өзіне тән жүйелі 

тәртібі, діни мектептері, саясаты, идеологиясы қалыптасқан. Халық 

тарихындағы осындай ағартушылық бағытты ұстанған қайраткер 

тұлғаларымыз, әсіресе діни – исламдық ілімді өз өлең – жырларымен 

тартушылар халықтың тұрмысының да, дүниетанымының да жетілуіне, өсіп – 

өркендеуіне пайдалы ықпал ету жұмыстарымен айналысты. 

      Әбуәкір мұраларының «Азырақ кеңес жазайын», «Заманның опасыз 

халіне айтқаны» толғауларының мән – мағынасы. Қазақ сахарасынан шыққан, 

халқы үшін еңбек еткен, ақиқат жолында хақты тапқан халқымыздың зор 

мақтанышы, қазақтың маңдайына біткен бағы. Ұрпақ ретінде біздің 

борышымыз – сол зиялылардың қадірін білмей кеткен қатал заман мен олардың 

қалдырған тағылымын оқып, ақ пен қараны ажырату. Сондықтан да енді бізге 

Әбуәкір мұрасының қадірін біліп, өлең толғауларының сырына үңіліп, одан 

рухани қуат, нәр алу ғана  қалды. 

Әбуәкір қатардағы көп ақынның бірі емес. Ол адамзаттың игілігін 

көздеген мейірбандық пен парасаттың шын жанашыр жаршысы. Ол адам 

жанын жақсартуға ат салысып өткен нағыз адал күрескер, күрделі де киелі 

ақын. Сондықтан да ақынның жинағының ұрпағының керегіне жарап жарық 

көріп, ел қолына тигені де «орнында бар оңалардың» ісі. Ақынның шариғат 

шарттарын әдеби тілде, мәдениеті мол тілде сөйлете білуі оны үлкен ақын да 

етті. Адам баласын өмірде бақытты болуға бастайтын, рухани өрлеуге 

жетелейтін, адамгершіліктің ең биік шыңына шығарар ең бірінші себепшісі – 

ақыл ойы. Өзінің әрбір насихат, өлең, толғауларында ғұлама атамыз адам 

баласын ойлануға шақырады. Сол ойы арқылы хақиқатқа жетуді мақсат етіп 

қояды.  

      Тере білсек, көре білсек өлең, толғауларын қасиет тұтып, ғибрат алар 

болсақ ақынның діншілдігі мейірбандылыққа, мейірбандылығы 

қамқоршылыққа, иманжүзділік үмітке жетелейді.  

      Туған жердің шұрайлы жерлерінен айырылу отарлаушылардың 

саясатыекенін Әбубәкір көптеген шығармаларында жыр тілімен баяндады. Ата 

қоныстың отарлаушыладың қолына өтуіне басты себеп, халық арасындағы 

ынтымақтастықтың жоқтығнан екенін атап көрсетеді. 

      Бүкіл жан дүниесімен Алланы бір деп таныған Әбубәкір Кердерінің кез-

келген өлеңін оқысаңыз шариғат жолын барынша терең, барынша нәзік 

жырлайды. Ақынның шығармаларын оқып отырып, оның дін қағидаларын 

жақсы меңгергені анық байқалады.  

      Әбубәкір ақынның айтуына сүйенсек, шын мұсылман періштелердің 

сұрауына жауап бермей қалуы мүмкін емес сияқты. Өйткені, Алла кең, аса 

мейірімді ол өзінің момын, еңбексүйгіш құлдарын жарылқайды. Олардың 

жарық дүниеде қылған кәсібін, берген садақасын, жасаған қайырын бәрі-бәрін 

ескермек, елемек. Ақын ауыл атқа мінерлерінің қасында жүріп, ел аралап, жер 

көріпті, бірнеше қалаларды да көреген, бір сөзбен айтқанда, ащының да, 

тұщының а дәмін татқан. Тіпті сол кездегі ел мен жерді дүрліктірген ақ 
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патшаның қызметіндегі оқалы киім кигендермен де аралас-құралас болған. 

Сөйтіп, нәзік жанды Әбубәкір Кердері өзі сезген, өзі түйген келелі мәселені 

келістіре жырлаған, ол:  

                              Әкімдіктен не пайда, 

                              Әділ үкім етпесе? 

                              Арам менен адалға, 

                              Ақыл мен ойы жетпесе, 

                              Залымдарды мұқатып. 

                              Жүзінің суын төкпесе, 

                              Жаны қас деп айтамыз, 

                              Пара жеуге ептесе. 

                              Тек тұрғаның көп артық, 

                              Әкім болаған күнінде, 

 

                              Халқының хақын жүктесе, 

                              Таңда мақшар күнінде 

                              Әкімдерге о да борыш 

                              Пақыр ісін күтпесе [3, 29 б.]. 

      Ақын қай өлең-толғауында болсын, әр азамат халыққа қызмет етсін, ел-

жұртына пайдасы тимеген кісілік емес, өз қара басын ойлау адамдыққа 

жатпайды деген пікір айтады. Ол мұндай ұлағатты ойларын, әсіресе, әкімдерге 

арнапты. 

      Халқымыздың дүниетаным негізі болған сопылық рухани ілімнің 

бағасын, құндылығын біз әлі дұрыс парақтай алмағандаймыз. Әрине оған түрлі 

себептер мен кедергілер болғаны тарихтан белгілі. Бүкіл Түркі жұртына 

сопылықтың нәрін ұсынған Яссауидің жолын ұстанғанын ата – 

бабаларымыздың әдеби мұраларынан  байқалатынын көрдік. Бүгінгі таңда өз 

мәдени мұрамызды тануға еркін жол ашылғанда, оларды өз ұлттық ұғым-

түсінігімізбен, дәстүрлі дүниетанымымызбен игеріп, ата – бабаларымыздың 

руханиятына қайта оралатынымызға үмітіміз зор [2, 108 б.]. 

        Сопылық танымның әсері қазақтың ауыз әдебиет үлгілерінен, батырлар 

жырынан, жекелеген ақын - жырау шығармашылығынан көрінеді. Сопылық 

ілімде Аллаға жетудің тоғыз мақамы бар деп есептеледі: тәуба – өзінің жасаған 

зұлымдығына, күнәсіне өкіну; сабыр – шыдам; шүкір – Құдайдың бергеніне 

шүкір ету; хауф – Құдайдан қорқыныш; амал – әрекет, ғибадат; факр – 

кедейлік, яғни жүректі дүниеге байламау; тәуекел – Құдай жолына 

тәуекелшілдік; махаббат – Құдайға ғашықтық; Сопылық әдебиет тарихына 

үңілер болсақ, осы тақырыпқа соқпай кеткен ақын кемде – кем. Жалған 

молдаларға тән қасиеттен ізденуші бойын аулақ салсын дегеннен «сопысыну», 

«ақсыну» деген ұғымдар пайда болған. «Сопысынуды» сынады дегеннен 

сопылыққа қарсы болды деген ұғым тумауы керек. 

                  Сопылық неге керек болған аты, 

                  Тұрған соң қара болып арғы заты. 

                  Мәуләнә Руми деген әулие айтқан: 
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                  «Інім – сопы, ғайыны шайтан жамағаты» 

                  Азырақ ғылым оқып болсаң молда, 

                  Болғанда сәлде баста, таспих қолда 

                  Сенгенің жасыл шапан, киім болса, 

                  Қаларсың домаланып орта жолда [3, 41 б.]. 

      Осы мәселеге қатысты  Әбубәкір де аянып қалмайды. Сопылық таным       

Әбібәкірдің шығармашылығында қазақ болмыс бітімімен, ұлттық сипатта 

көрініс тапқан. Кешегі қазақ қауымының сол уақыттағы сопылық жолды 

дәріптеген, қазіргі сопыларға көңілі толмайтынын айтқан өлең жолдары бар.  

      Ақынның «халыққа насихат қылып айтқан үшінші сөзі» толғауына 

тереңірек үңілсек, Алла тағаланың күллі әлемге сыймай, хақты  сүйген адамның 

жүрегіне сыйятын нұрын жоғалтып алмай, шайтанның арбауына алданбай 

мәңгілік бақытқа ие болуға шақырады [2, 47 б.]. Бұл өлеңі Құран Кәрімдегі 

аятпен ұштасып жатыр: «Ол күні дәулетің де, әулетің де пайда бермейді, бірақ 

кім Аллаға нағыз таза жүрекпен , шын ықыласпен келсе ғана пайда бермейді» 

(шұғара, 89 - аят). 

           «Ағузы» менен «бисмиллә» –  

           Әрбір сөздің бастауы. 

           «Әлхамдуллилла» салауат– 

           Мұсылман пенде аузынан 

           Дұрыс емес тастауы. 

           Ала таңмен аралас 

           Зікір етіп зарлаған 

                              Бір құдайдың достары [3, 77 б.], – деп «ағузу» мен 

«бислмилла» ны әрбір пенде бір істі бастамас бұрын айтуы міндетті және 

Пайғамбарымызға деген салауатты да еш аузынан тастамауы керектігін айтады. 

Таң намазынан бастап азан шақырып, зікір ететін тек Аллаға бағынышты 

жандар екенін де айта кетеді.  

      Әбубәкір ақынның діни өлеңдеріне қазақтың бас ақыны – Абай 

атамыздың өзі баға берсе керек. Әбубәкір бесін намазда Абайға жолығып, 

«Абай аға мен осындай бір өлең жазатын едім соны бір тексеріп берсеңіз» - 

десе. Абай атамыз: «Маған ақшам намазында әкеліп таста» - депті. Таң 

намазына дейін Әбубәкірдің өлеңдерін оқып шығыпты.  Екеуі таң намазында 

қайта жолығыпты. Сонда Абай атамыз: «Айналайын Әбубәкір дін жайындағы 

тақырыбыңа мен сын айта алмайды екенмін, өте керемет» - деген баға берген 

екен. [28, 9 б.] Қанша жыл төсек тартып жатса да. Қанша аурудан жаны қиналса 

да, бірақ Аллаға тіл тигізбей Алланы мадақтауменен, жатса да қызыл тілменен 

Алланы зікірменен пікірде болған Әбубәкір Кердері сондай бір жақсы ниетте, 

Аллаға шын құл екенін дәлелдеп, ешқандай күпірлік білдірмеген [29, 12 б.]. 

      Сан ғасырлар бойы саф алтындай дінімізді өмірінің өзегіне, өлеңінің 

өрнегіне айналдырған бабаларымыз біздің тура жолда туымызды жықпай өтер 

ел болуымызды көксепті. Алла Тағала осы ата дініміздің абыройын арттырсын, 

еліміздің еңсесін биіктетсін.  
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ҰЛТТЫҚ ДИСКУРС ТҮСІНІГІ 

 

Наурызбайқызы Г., nauryzbaikyzy.kz@gmail.com 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Заманауи лингвистикада антпроөзектік парадигма жетекші рөл 

атқаратыны сөзсіз, бұл парадигма аясында тілдің кез келген құбылыстары 

адамнан тыс емес, онымен бірге қарастырылады. Осы парадигмалық көзқарас 

шеңберінде әртүрлі тілдік объектілері зерттеледі, ал соңғы уақытта мұндай 

объектілердің арасында дискурс маңызды орын алады.  

Қазіргі таңда дискурс ұғымына қатысты тұжырымдамалар көп, олардың 

әрқайсысы берілген лингвистикалық категорияны басқа категориялардан бөліп 

көрсетудің өзіндік әдістерін ұсынады. Бұл, әсіресе, дискурсты басқа 

лингвистикалық құбылыстарға белгілі бір критерийлер негізінде қарама-қарсы 

қою арқылы жүзеге асырылады [1, 57-59]: 

5. ауызша дискурс / жазбаша дискурс; 

6. дискурс диалог ретінде / мәтін монолог ретінде; 

7. дискурс мәтін+жағдаят / мәтін дискурс-жағдаят; 

8. дискурс процесс ретінде / мәтін өнім ретінде. 

Н.Д.Арутюнова  «Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» 

(Қолданыстағы сөз) [2, 137 б.] деп көрсетеді. Кең мағынада дискурс тілді 

белгілі бір жағдайларда қолдану процесі ретінде түсініледі.  

«Дискурс» феноменінің көп қырлылығы және оны прагмалингвистика, 

психолингвистика, лингвомәдениеттану және басқа ғылымдардың әртүрлі 

позицияларынан зерттеу мүмкіндігі дискурс классификацияларының 

әртектілігін көрсетеді. Көптеген тіл ғалымдардың пікірінше, дискурстың түрі, 

оның ресми немесе бейресми формада болуы коммуникация түрлері мен 

көлеміне, коммуниканттардың әлеуметтік рөлдеріне, коммуникаторлар 

арасындағы қарым-қатынас сипатына байланысты болып келеді.  

Кез келген ұлттық-мәдени қауымдастықтың ішіндегі дискурс түрлері 

туралы В.В.Красных сөз қозғайды [3, 187 б.]. Тіпті адам қызметінің қанша 

саласы болса, дискурстың да сонша түрі бар деп айтуға болады, өйткені әрбір 

сала өзіндік сөздік қоры мен стилі бар дискурстың өзіндік түрін тудырады. 

Тұрмыстық тақырыптардағы күнделікті қарым-қатынас тұрмыстық, ауызекі 
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дискурсты тудырады және т.с.с. Сонымен, жеке тұлғалардың өзара әрекеттесуі 

белгілі бір қарым-қатынас, коммуникация аймағында жүзеге асады. Бұл, ең 

алдымен, зерттеушілерге құрылымдық айырмашылықтар негізінде дискурстың 

екі түрін – институционалды және институционалды емес (ауызша) ажыратуға 

мүмкіндік береді. [1, 112 б. ]. 

Институционалды емес дискурс түріне құрылымы жағынан жеңіл келетін 

тұрмыстық дискурсты жатқызуға болады. В.Б.Кашкин оны «тұрмыстық 

коммуникация саласының дискурсы» ретінде атап көрсетеді [4, 21 б.]. Ал бұл 

дискурс өз кезегінде кішігірім дискурстарға бөлінуі мүмкін: жұбайлар 

арасындағы дискурс, жасөспірімдер дискурсы және т.б. 

Қазіргі уақытта ұлттық дискурс ұғымы туралы айтылып жүр. Бұл 

келесідей себептермен түсіндіріледі: әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар 

бір-бірімен сөйлеседі; қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларындағы ұлтаралық 

байланыстардың қарқындылығы артып келеді: экономикалық, мәдени, саяси 

және т.б. Осыған байланысты дискурс құрылысының ұлттық ерекшелігін 

білмеу әңгімелесушілер үшін жағымсыз салдарға әкеледі: түсінбеушілік және 

т.б. туындаулары мүмкін.  

Дискурстың ұлттық-мәдени құрамдас бөлігі лингвистикалық және 

когнитивтік құбылыстармен, мысалы, белгілі бір көзқарастарға қатысты 

стереотиптермен ұсынылған компоненттен тұрады. Бұл құбылыстар шетелдік 

азаматтар үшін келесідей жағдайды тудырады: ол тілді жетік білсе де, сөздерді 

түсінетінін, бірақ айтылғанның мағынасын түсінбейтінін мойындауға мәжбүр 

болады. 

Әр тілдегі бірдей лексикалық форманың артында оның тарихы мен 

мәдениетінің тереңдігінде пайда болатын әртүрлі ұғымдар жасырылуы мүмкін. 

Сондықтан, басқа ұлт мәдениетінің өкілдерімен мәдениетаралық қарым-

қатынас жасайтын адам үшін сөздің денотативті ғана емес, сонымен қатар 

коннотативті мағынасын, сондай-ақ оның лексикалық және фразеологиялық 

үйлесімділігін білу қажет. 

Әлеуметтік-мәдени коннотациялардың болуының жарқын мысалы 

ретінде фитонимдерді келтіруге болады. «Емен» ағашын алатын болсақ, оның 

беріктік қасиеті қазақ (емендей) және ағылшын тілінде (heart of oak) 

қайыспайтын, мықты мағынасында қабылданатын болса, орыс тілінде (И дубец 

же ты!) керісінше сол қасиеті негізінде ақымақ, айтылғанды ұғып болмайтын 

мағынасында қолданылады. Қазақ тілінде де ағылшын тіліндегідей берік, 

мықты мағынасында қолданылады. Бұл жерде көрініп тұрғандай, орыс тілінде 

емен ағашының беріктік қасиетімен бірге, өткізбеушілігі де назарға алынып 

тұр.  

Тағы бір мысал ретінде бәйтерек ағашымен келетін тіркестерді келтіруге 

болады. Қазақ тілінде «Ата – бәйтерек, бала - жапырақ» мақалын жиі естиміз. 

Ал коммуникация барысында басқа ұлт өкілдері болатын болса, мағынасын 

түсінбей қалуы мүмкін. Себебі, біріншіден қазақ халқы үлкен кісіні әрқашан да 

үлгі-мақтаныш тұтады, бұл жерде ағаш атауынан бөлек, отбасылық 

құндылықтарға мән беріліп тұр, екіншіден қазақ жерінде өскен бәйтерек ағашы 
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туралы аңыздарда оның тамырының терең жайылатындығы, аспан 

күмбездеріне жететіндігі туралы айтылады.  

Сонымен қатар, қарым-қатынастың қалыпты деңгейде өтуі үшін 

визуалды, тактильді байланыстар маңызды орын алады. Мысалы, Шығыс 

мәдениеттерінің өкілімен сөйлесу кезінде визуалды байланысты (көзге тік 

қарау) шектен тыс орнатпау керек, өйткені бұл агрессия немесе жай әдепсіздік 

ретінде қабылдануы мүмкін. Сондай-ақ, мимика мен іс-қимылдар да ерекше 

рөлге ие. Себебі, белгілі бір мимика немесе іс-қимыл әр мәдениетте түрліше 

бағаланатынын есте сақтаған жөн. 

Демек, дискурс құрылысының ұлттық-мәдени ерекшелігі сөйлеу 

әрекетінің, тілдік сананың этнолингвиситикалық детерминациясына 

байланысты болып келеді. Дискурстың өрбуі барысында келесідей 

жағдаяттарды есте ұстаған жөн: 

2. Кез келген тілдің өзіндік ерекшеліктеріне орай айтылымды тудырудың 

стратегиясының өзгешеліктеріне назар аудару қажет. Мәселен, ағылшын 

тілінде сөйлемдер белгілі бәр тәртіппен құрылатын болса, орыс тілінде еркін 

сөз тәртібіне жол берілген, қазақ тілінде баяндауыш сөз соңында тұратындығы 

белгілі; 

2. Коммуникацияның қалыпты жағдайда орын алуы үшін байланыстың 

түрлі формалары да (визуалды, тактильді) ерекше маңызды болып келеді; 

3. Мәдениетаралық ерекшеліктер, мәселен әр мәдениетте отбасылық, 

рухани құндылықтар өзгеше болуып келуі: үлкен кісілерге қазақ тілінде сіз деп 

айту жөн деп саналса, орыс, ағылшын мәдениеттерінле сен деп айтса да 

ешқандай реніш тудырмауы мүмкін. 

4. Ым-ишара мен мимика. Белгілі бір ым-ишара әр мәдениетте түрлі 

мағына беруі мүмкін немесе қолмен белгі беру кей мәдениеттерде дөрекілікті 

білдіреді. 

Демек, дискурстың өрбуі сөйлеушінің мәдени, лингво-мәдени, тарихи, 

психологиялық-әлеуметтік мәнмәтініне байланысты болады. Ал дискурстың 

ерекше позицияда орын алуы коммуникация, коммуниканттар арасындағы 

сөйлеудің өзара әрекеттесуін зерттеу басты мәселелердің бірі болып 

қалатындығымен түсіндіріледі. 
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СПЕЦИФИКА ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ В 
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  Абдолова Ж.Ж., оnasheva5@mail.ru 

Актюбинский  региональный университет имени К.Жубанова 

            

Проблема применения игровых  методов и приемов обучения в 

интерактивной деятельности обучающихся, развития их творческой активности   

является   важной задачей в методики преподавания литературы. Способы 

практико-ориентированного образования на современном этапе  обновленного 

обучения взаимосвязаны с   возможностями формирования  компетенций как 

готовности   школьника к деятельности и общению, что  активизирует его 

индивидуальную социальную позицию  как субъекта   обучения. 

Учитель-словесник в данном контексте игрового обучения способствует  

направленности  участия   учащихся на  усвоение целей  и задач урока 

литературы в соответствии с темой обучения, обусловленной программой, а 

также   конструирует и   планирует  модель урочной деятельности, в которую 

включены виды интерактивных игровых заданий,  упражнений в соответствии с 

художественном текстом по литературе. 

По мнению психолога Бадмаева  Б.Ц. интерактивное обучение, это  

«обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий» [1, с.74]. 

Как отмечает Е.В.Коротаева, интерактивное обучение одновременно 

решает три задачи:  

1) «учебно-познавательную (предельно конкретную); 

2) коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-

интеллектуальным фоном процесса познания);  
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3) социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за 

пределами учебного времени и пространства)» [2, с.103].   

Выбор игровых  методов и приемов в  практической деятельности  

школьной практики определен принципом активности  ученика в процессе 

обучения,  что характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 

потребностью в усвоении литературных знаний и умений, результативностью и 

соответствием социальным нормам, т.к. игра  вместе с трудом и учением - одна 

из основных видов деятельности  школьника. Игра  применима в качестве: 

а)  усвоения понятий, темы и  раздела изучаемой литературы; 

б) как элемент педагогической технологии(методы, приемы, формы); 

в) в качестве проведения формы урока(урок-турнир и др.) или фрагмента 

занятия (введение в тему, чтение текста,  формирование  литературоведческих 

понятий,  анализ текста и др.); 

г) как технология внеклассной  деятельности по литературе.   

В.С. Зайцев в  пособии «Современные педагогические технологии» 

приводит классификацию педагогических игр, предложенную Г.К. Селевко,  

игры  подразделяются   в соответствии с параметрами игровых технологий:  

- по области деятельности   - социальные, психологические и др.; 

- по характеру педагогического процесса (обучающие,  познавательные, 

воспитательные, развивающие,   творческие, коммуникативные и др. ); 

- по игровой методике (предметные, ролевые, имитационные,   

драматизации и др.); 

-по предметной области (искусствоведческие, музыкальные, литературные,     

педагогические  и др.) [ 3]. 

Интерактивные методы, которые мы применяли на практике:    

 «Мозговой штурм» -  способ генерирования идей для разрешения проблемы. 

Важно было не давать оценку всем высказываниям, а  принимать мнение 

каждого учащегося. Цель мозгового штурма -  групповая мыслительная 

деятельность,  связанная с поиском  путей решения проблем.  

 «Ролевая игра» -  школьники разыгрывали сцены при изучении пьесы с заранее 

распределенными ролями в интересах овладения эмоциональной стороной  

жизненной ситуации.  

 «Круглый стол» — это метод активного обучения, один  из видов 

организационных форм познавательной деятельности учащихся,  школьники 

фиксировали  приобретенные   ранее знания, компенсировали недостающие 

сведения,    обучались культуре обсуждения вопроса.  

 «Микрофон» - это разновидность большого круга.  Обучающиеся  быстро по 

очереди  высказывались по определенной проблеме, передавая друг другу 

воображаемый «микрофон». 

 «Дебаты» -  четко организованный публичный обмен мыслями между двумя 

сторонами по актуальной проблеме, требовал начитанности текста 

школьниками, умения убеждать и аргументировать. 

Мы провели опытную работу в период педагогической практики, 

использовали    интерактивные методы обучения при изучении драматического 
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произведения с использованием  игровых методик. При изучении в 7 классе 

раздела «Сатира и юмор в литературе», мы провели урок по теме: «Проблема 

воспитания в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». На уроке  применяли такие 

формы и методы, как: «Мозговой штурм», свободную дискуссию, ролевое 

чтение пьесы, игру-викторину «Узнай персонажа по портрету!». Учащиеся в 

групповой работе работали с постерами, отвечали на вопросы и защищали  

командные работы, показывая слаженность и заинтересованность в работе 

каждого участника. Провели дискуссию «Что вы усматриваете в репликах и 

поведении героя – глупость или наглость?»,  в ходе которой семиклассники  

обсудили проблемный вопрос  в группах,  каждая группа  представила свои 

аргументы и давала четкие ответы.  

В качестве игровой методики мы применили дискуссионный метод 

«Дебаты» по проблемному вопросу  «Смешна или страшна Простакова?» При 

проведении дебатов ориентировали школьников на исследование темы по 

характеристике Простаковой. Тема была интересной для школьников.  Мы  

проводили дебаты в соответствием с возможностью равноправного обсуждения  

вопроса как для утверждающей стороны, так и для опровергающей. 

Самостоятельная работа включала   сложное задание приема «Фишбоун» - 

«Почему в итоге Простакова терпит поражение?»[4, с.186].  

Итоговый урок по теме «Актуальность пьесы Д. И. Фонвизина в наши 

дни»  проводился с использованием  игрового турнира и возможностями 

интерактивной доски.  Этот урок  оказался обобщающим в изучении комедии, 

так как мы детально изучили произведение и сделали аналитический разбор  

художественного текста. Для того, чтобы у учащихся сформировалось умение 

рассматривать вопросы неоднозначно и многосторонне, был предложен 

проблемный вопрос: «Актуальна ли комедия Д.И. Фонвизина в наши дни?»,  с 

использованием приема «Микрофон». Соответственно отводилось достаточное 

количество времени, чтобы все участники дискуссии высказали свою точку 

зрения и не был потерян интерес к обсуждаемой теме. Общая увлеченность 

темой дала возможность даже пассивным ученикам выражать свое мнение, 

спорить и аргументировать.    

Игровой прием «Письмо писателю»  вызвал заинтересованность 

школьников, они писали свои высказывания, рассуждали, мы  убедились в том, 

что ученики  знают  текст  комедии,   делают попытки взгляда в прошлое из 

современности, и, в итоге приходят к мнению об актуальности пьесы в  XXI 

веке.     

Таким образом, изучая художественный текст, мы применяли игровые 

методики на уроках литературы, способствовали формированию  

познавательной деятельности  семиклассников  при изучении комедии и 

работали над их  речевой и мыслительной  активностью. Включение учащихся 

в различные формы  интерактивного обучения(ролевые игры, дебаты и др.) 

способствовало устойчивой мотивации коммуникативного взаимодействия 

школьников  в диалоговом обучении и развитию их учебных умений и навыков.    
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Выбор эффективных методов обучения на уроке русского языка и 

литературы в казахской школе определяется содержанием образования   и 

формированием  видов речевой деятельности обучающихся. В практической 

деятельности  учитель, выбирая  их, соотносит дискуссионные методы 

обучения с конкретной педагогической задачей урока, анализирует учебную 

ситуацию, определяет уровень речевого развития учащихся.   

Дискуссионные методы в  учебной деятельности используются как 

эффективное средство активизации группового взаимодействия учащихся, 

формирования у них интерактивных  речевых умений. Темой дискуссии  на 

уроке может быть вопрос,  допускающий различные толкования и оценки, 

тесно связанный с современной жизнью учащихся, что усиливает   

развивающие и воспитательные  задачи  обучения.  

Дискуссия – от латинского «discussion» рассмотрение, исследование. В 

толковом словаре Ожегова С.И.  определяется, что «дискуссия - спор, 

обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати, в беседе» [1, с.166].  

Педагогический  энциклопедический словарь  Бим-Бада Б.М. дискуссию  

рассматривает и как «способ организации совместной деятельности, 

помогающий выработать общее решение проблемы», и как метод обучения, 

повышающий эффективность учебного процесса за счёт включения учащихся в 

коллективный поиск истины»[2, с.72]. По высказыванию Мухиной С.А. 

«дискуссия – это коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

сопоставление различных позиций, информации, идей» [3, с.352]. Таким 

образом,  в источниках дискуссия рассматривается как обсуждение спорного 

вопроса и  выдвижение различных точек зрения на проблему. Важным 

становится  в споре аргументация.  
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 В школьной практике  обычно в  дискуссии  побеждает тот, кто владеет 

искусством общения. Значит, дискуссия  направлена на развитие речевых 

навыков обучающихся: слушания, говорения, чтения и письма. 

Согласно Инструктивно-методическому письму Министерства 

Образования Республики Казахстан,  дискуссия  рассматривается как метод, 

предлагаемый  для обучения аудированию (говорению). Читаем: «В обучении 

русскому языку и литературе  рекомендуется использовать методы активного 

чтения и письма, способствующие формированию эффективных навыков 

говорения и аудирования. Например, развитие у обучающихся способности 

выступать в качестве опрашиваемых обучающихся или предлагающих 

интересные ответы на вопросы других обучающихся» [4, с.91]. «При изучении 

предмета «Русский язык и литература»  идет дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся. Обучающиеся используют 

приобретенные коммуникативные навыки в практической деятельности для 

создания творческого текста на заданную тему, для участия в диалоге и 

дискуссии» [там же, с.94].  

 При рассмотрении дискуссии как вида речевой деятельности,  

акцентируется внимание учащихся  на вербальной коммуникации с помощью 

аудирования - говорения. Отметим, что говорение  школьников на уроках 

русского языка и литературы  учитывает  грамматические, лексические знания 

и навыки в монологической и диалогической речи, когда каждый учащийся 

участвует в обсуждении своей точки зрения по вопросу и активизирует сам 

процесс обучения языку. 

 Использование дискуссии на уроке  способствует развитию 

коммуникативных навыков,  учитывающие  следующие факторы  общения: 

выбора определенных языковых средств,  с помощью которых реализуются  

свои высказывания; умения построения диалога на различные темы по уроку; 

навыка отстаивания учащимся своего мнения; коллективного решения 

проблемы учащимися в дискуссионных спорах. 

Рассмотрим следующие виды дискуссий, которые мы применяли на уроках 

русского языка и литературы в 8 классе: 

1. «Производственное совещание». Тема урока  «Деловые документы». 

 Школьники знакомятся с различными документами официально-делового 

стиля, учатся писать автобиографию, составлять резюме и характеристику.   

Учащимся дается справка, что  «слово автобиография греческого 

происхождения, состоит из трёх частей: autos, bios, grapho. В современном 

русском литературном языке употребляется в значении «описание своей 

жизни». Различают две разновидности автобиографии: автобиография – 

официальный документ и автобиография – литературное произведение» [5, 

с.18]. Из двух текстов  они выбирают тот, который относится к официально-

деловому стилю (автобиография), знакомятся со структурой автобиографии и, 

опираясь на нее, составляют свою автобиографию.  Класс делится на группы 

для проведения «совещания». Каждая группа ищет кандидатов на должность в 

свою «фирму», просматривает автобиографии другой группы, выбирает те, что 
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понравились (написаны верно). Сообщает выбранным кандидатам о 

необходимости написания резюме. Школьники знакомятся с понятием 

«резюме», с его образцом. По данному образцу кандидаты вместе со своей 

группой составляют резюме, которое просматривают на «совещании». Выбрав 

понравившиеся резюме (составленное верно), группа требует характеристику. 

Познакомившись со структурой характеристики, с ее образцом, кандидаты 

составляют характеристики со своей группой. Снова проводится «совещание», 

на котором выбираются характеристики (верно составленные), и принимается 

решение о «приеме на работу».  

2. «Мозговой штурм». Тема  урока «Семья – это малая Родина». 

Учащимся на уроке предстоит составить высказывания о своей семье, поэтому  

они обсуждают вопрос: Почему семья – это малая Родина?», каждый  ученик 

аргументирует свои высказывания (с. 29 учебника)  

3. Беседа, интервью. Тема урока «Зеркало современности». Учащиеся, 

выполняя упражнение,  предстают в роли журналистов, которым  необходимо 

взять интервью у известного человека. По данному в упражнении плану 

«журналисты» готовят мини- интервью.   

4.  Диспут. Тема урока «В.Железников. «Чучело». Учащиеся  делятся на  

группы и обсуждают вопросы, представленные в учебнике на стр. 56-57.    

5. Дебаты. Тема урока «Как рождался всемирный спортивный праздник?»    

Школьники,  составляя диалог, готовятся к  дебатам, аргументируя свою точку 

зрения относительно следующего тезиса: «Мы часто слышим, что в мире 

борются добро и зло. Чего больше в мире – добра или зла?» 

6. «Аквариум». Тема урока «Р.Брэдбери. «Зеленое утро». Групповая 

работа. Сопоставляем произведения разных видов искусства. Задание:     

«Перед вами картина великого голландского художника  ХІХ века Винсента 

Ван Гога «Сеятель и закат». Попробуйте определить, в чем созвучны картина 

Ван Гога  и рассказ Рэя Брэдбери «Зеленое утро». Кто находится в центре 

внимания и в рассказе, и на картине? Какой мы видим Землю? Кто способен ее 

оживить?» [там же, с.166] 

В  предложенных заданиях применялись такие групповые виды дискуссий, 

которые обогащали словарный запас учащихся и учили  применять их в 

конкретных ситуациях, развивали навыки  чтения, аудирования и письма. 

Учащиеся стремились работать сообща,  активизировали коммуникативную 

деятельность, развивали инициативу в речевой практике, учились отстаивать 

свое мнение, обращали внимание на варианты суждений. В ходе учебных 

дискуссий закреплялись знания и усваивалась новая информация по изучаемой 

теме на уроках русского языка и литературы  в 8 классе.    
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6. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. 
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обучения – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

8. Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях учебно-

воспитательного процесса в организациях среднего образования Республики 

Казахстан в 2021-2022 учебном году»- Нур-Султан: НАО им. Ы.Алтынсарина, 

2021. 

9. Русский язык и литература: Учебник для 8 класса общеобразовательной  

школы с нерусским языком обучения. В 2 ч.  Часть 1/ У. А. Жанпейс, Н. А. 

Озекбаева, Р. Д. Даркембаева, Г. А. Атембаева. – Алматы: «Атамұра», 2018. 

 

Научный руководитель -к.п.н.,  доцент Халимуллина Н.Р.    

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУШЫ ОРТА 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Ақбалина Э.Е. - 1 курс магистранты, eakbalina@mail.ru 

Ақтөбе қаласы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ана тілінің баға жетпес құдіреті мен қуаты туралы тұңғыш ұлттық 

педагогика пәнінің негізін қалаған М.Жұмабаев [1, 72 б.] тілсіз ұлт, тілінен 

айырылған ұлт дүниеде ұлт болып жасай алмақ емес, ондай ұлт құрымақ. 

Ұлтының ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілінің болуы. Ұлт тілінің кеми 

бастауы, ұлттың құри бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе 

болмауы тиіс. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі 

айнадай ашық көрініп тұратындығын көрсете келе, ана тілін ұмытқан халықтың 

толыққанды ел болып өркендеп, қанат жаюы мүмкін еместігін дәлелдеген.  

 Ірі қоғам қайраткері, үлкен талант иесі, қазақ халқының рухани көсемі 

Ахмет Байтұрсынов [2] өз ана тіліндегі сөз ақыл-ой дамуының асыл қазынасы 

дей келе, жас баланың лингвистикалық тәрбиесінің өмірге келген сәттен бастап 

өз ана тілінде жүргізілуі керектігін ерекше атап көрсеткен. 

Қазақ халқының тұңғыш ағартушы-педагогы Ы.Алтынсарин [3] балаларды 

оқыту және тәрбиелеу ісінде тіл сезімін дамыту баланың  сөз қорын әрі қарай 

байыту, ол әбден ойланған жүйені талап ететінін көрсеткен.    

Көп қырлы талдау нәтижесінің педагогикалық-психологиялық және 

әлеуметтік-мәдени құбылысының бөлшекті түрде қарастыруды болжайтын 

зерттеуге сәйкес келетін мектепке дейінгілердің тілін дамытудың тиімді құралы 

- даму ортасы болып табылады. 

Балалардың тілін дамыту дамытушы ортадағы заттар мен құбылыстардың 

сыртқы көрінісі мен құрылысына қарай бір-бірімен байланыстыра қабылдайды, 

ойлайды. Сол арқылы танып-біліп, баяндай білетіндігін психолог-ғалымдар 

Т.Тәжібаев, Қ.Жарықбаев, М.Мұқанов, Е.Суфиев ғылыми тұрғыда 

тұжырымдаған.  

М.Мұқанов өз тұжырымдауында: Мектеп жасына дейінгілер дамытушы 

ортадағы заттары мен құбылыстары бірінен соң бірі тәртіпсіз көрінеді. Оны 

mailto:eakbalina@mail.ru
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қабылдау үшін ойша тәртіпке келтіруді ұсынады. Ойша тәртіпке келтіру деп 

отырғаны мынау: құбылыстар мен заттар тым шексіз, форма мен қызмет 

жағынан ұқсас болып келеді. Заттар мен құбылыстардың осындай ұқсас 

жақтарын, біріншіден, бір ұғымға жатқызып, топтастырып отыру қабылдау 

кезінде тәртіпсіздікпен күресуге мүмкіндік беретінін айтады. Екіншіден, тиісті 

нәрселерді ойша тәртіпке келтіру үшін нендей қасиеттер мен құбылыстар 

нәрсенің қандай түріне жататынын білу қажет. Үшіншіден, біз бәлендей заттың 

салмағын, көлемін ұзын не қысқа екенін өлшемей-ақ шырамыта алмасақ, онда 

ортамызға бейімделу қиынға соғар еді. Топтастыруды алсақ, бұл қасиетке бала 

(5-6 жасынан) ие бола бастайды. Мысалы, шелек, тостаған, кесе т.б. заттарды 

бала “ыдыс” деген ұғымға жатқызып, осыларды әр түрлі нәрселерден мысалы, 

стол, орындық, диван, т.б. ажыратады. Топтастырудың бұл түріне мектепке 

дейінгілер үйрене алмаса, психикалық даму жағынан оқуға даяр бола алмас еді” 

– деп [9], ой қорытындысын жасайды. Ғалымның пікірінен мектеп жасына 

дейінгі балалардың   заттар мен құбылыстарды топтастыруда дамытушы орта 

туралы білімді қабылдаумен баланың байқағыштық қасиетін дамытудың мәні 

зор екенін көреміз.  

Жоғарыдағы пікірлерді басшылыққа ала отырып, дамытушы ортаны 

қабылдау негізінде елестетулер пайда болады. Елестетулер санадағы заттар мен 

құбылыстардың сезімдік көрнекі бейнелері екендігін тұжырымдаған. 

Сондықтан біздің ойымызша, мектепке даярлық тобындағы балалардың 

санасында елестетулер нақты сипаттағы көрнекі бейнелер түрінде пайда бола 

алады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері 

тұрғысында Х.Т.Шерьязданова, Г.Қасымова, Ұ.И.Ауталипова, Ж.А.Әубәкірова, 

т.б. ғалымдар арнайы ғылыми зерттеулер жүргізіп, психология ғылымының 

дамуына өзіндік үлестерін қосуда. Х.Т.Шерьязданова “Баланы дамытушы 

ортамен  таныстыру – баланың психикасын дамытудың, оның жеке бастың 

сапасын қалыптастырудың қажетті шарты. Тәрбиешінің міндеті заттар 

жөніндегі, адамдар мен олардың еңбегі жайындағы балалардың ой-өрісін 

кеңейту болып табылады. Дамытушы ортаны танып-білу балаларды адамдарға 

деген сүйіспеншілікке, олардың қайғысы мен қуанышына ортақтасуға, 

мейірімділікке, еңбек адамын құрметтеуге тәрбиелеумен тығыз ұштастыру 

қажет” деп көрсетеді [10]. Психологтың көзқарасынан дамытушы ортаны 

белсенді түрде танумен байланысты қызмет неғұрлым көп болса, дамытушы 

ортаны көру соғұрлым терең және түсінікті болатыны жайлы тұжырым 

жасаймыз. 

Адамның құдіреттілігі  дамытушы ортаны тануымен, оның құбылыстарын 

алдын ала болжауынан көрінеді: дамытушы ортаның бәрі заңды түрде, белгілі 

бір тәртіппен болып жатады, дүниедегі барлық нәрсе қозғалады, дамиды, 

өзгеріп отырады. Дамытушы ортаны тану, оның объектілері мен 

құбылыстарының арасындағы себеп-салдарлы байланысты жете білу – ойлауды 

жетілдіреді, баланың дүниетанымының қалыптасуына ықпал етеді. 
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Бұрынғының ғұлама ғалымдары дамытушы ортаның  білімнің қайнар көзі, 

ақыл-ойды, сезімталдық пен ерікті дамытудың құралы ретінде таныған. 

Материалистік түсініктердің тәрбиелік маңызы жөнінде А.И.Герцен былай 

деген: дамытушы ортаны  танып білмей кемелденген ақыл-ойды тәрбиелеу 

мүмкін емес…”, ал К.Д.Ушинский баланы сәбилік шақтан тәрбиелеудің 

факторы ретінде дамытушы ортаға  ерекше мән берді. 

Дамытушы ортаны  өз дәрежесінде танып-білу білімге, оның деңгейіне 

байланысты жүзеге асады. Мектеп жасына дейінгі ұйымдарда  «дамытушы 

орта» термині «үлкендердің және балалардың өмірін ұйымдастыруды 

қамтамасыз ететін материалдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, 

эстетикалық, психологиялық-педагогикалық жағдайлар кешені ретінде» 

түсіндіріледі. Мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құрудағы негізгі 

мақсат - қалыптасып келе жатқан тұлғаға әлеуметтік, рухани жағынан өмір 

сүруіне аса керек қажеттіліктерді дер кезінде қамтамасыз ету.  

Дамытушы орта - бала тұлғасын дамытудың бірден бір құралы оның дара 

білімі мен әлеуметтік тәжірбиесінің көзі. Балалардың тілін дамытушы орта 

арқылы дамыту дегеніміз – бала тұлғасының үйлесімді қалыптасуына, 

өзбетінше іс-әрекет жасап, сипаттап айтуға  мүмкіндік беретін арнайы мақсат 

көздейтін орталықтарды ұйымдастыру арқылы жүзеге  асыру». 

Дамытушы орта арқылы  баланың ақыл-ойының даму деңгейін, ойлаудың, 

қабылдаудың, зейіннің, ес, қиялдың қаншалықты қалыптасқанын, сонымен 

бірге баланың сөз байлығын, тілдің грамматикалық құрылымын, нормаларын 

қаншалықты меңгергенін көрсетеді. 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ 

ПСИХИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Амантурлина Г.А. 

amanturlinag@mail.ru  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Арнайы педагогика ББ, 1-курс магистрантары 

 

Психикалық дамудың тежелуі (ПДТ) – психикалық даму 

жылдамдығының қалыптан бұзылуы, жеке психикалық қызметтердің (есте 

сақтау, зейін, ойлау, эмоционалды-еріктік сфераның) өз жасына сәйкес 

дамымай, тежелуі. Мұндай балалар сабақтың жұмыс ырғағына әрең ілеседі. 

Бала секіруі, сыныпта жүруі, сөйлесуі, сабақ тақырыбына қатысы жоқ сұрақтар 

қоюы мүмкін. Әбден шаршаған балалардың кейбіреуі жұмыс істегісі келмесе, 

енді біреулері мазасыз, қозғыш болуы мүмкін. 

Мұндай балалардың ойлау әрекеті ықтиярсыз есте сақтаудың жеткілікіз 

нәтижелілігімен, ықтиярлы есте сақтау, тұрақтылығының төмендеуімен 

сипатталады.  

Психикалық дамуы тежелген балалардың мәселесі ХХ ғасырдың 

ортасында ғана шетелдік және отандық ғылымда ерекше маңызға ие болды. 

Сол кезде ғылым мен техниканың әртүрлі салаларының қарқынды дамуы және 

жалпы білім беретін мектептердің бағдарламаларының күрделенуі нәтижесінде 

көптеген балаларда оқу қиындықтары пайда болды.  

Балада психикалық дамудың тежелуін дифференциалды анықтау 

сұрақтарымен көптеген зерттеушілер: М.С.Певзнер, Т.А.Власова В.И. 

Лубовский, Е.М. Мастюкова, Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная айналысқан. 

ПДТ диагнозы 8 жасқа дейінгі балаға қойылады, жаңадан туылған сәбиге 

бұл диагнозды қою мүмкін емес, себебі бала бұл уақытта физиологиялық 

тұрғыда жақсы дамиды. Көптеген ата-ана баласының психикалық дамуының 

тежелгенін байқамайды. Себебі, баланың ең алғашқы қоғамдық ортасы 

балабақшада қандай да бір белсенді ақыл-ойды қажет ететін әрекет талап 

етілмегендіктен ПДТ байқалмайды. Балабақшада баланың негізгі әрекеті – 

ойын болып табылады. Баланың психикалық дамуының тежелгенін бала мектеп 

табалдырығын аттаған сәтте-ақ байқалады. ПДТ-дің негізгі белгілері: 

- Сабақта тыныш отыруы қиын; 

- Мұғалімді тыңдауы, тапсырманы орындауы қиын және сөздік қоры тым аз; 

- Баланың бар ойы ойынға және белсенді қимылға ауып отырады. 

ПДТ баланың екі сферасы тежелген болып саналады: ақыл-ой немесе 

эмоционалды. 

Егер баланың эмоционалды сферасының дамуы тежелген болса, онда 

бала өз жасынан кіші баланың психикасына сәйкес әрекеттер жасайды. Олар 

үздіксіз, шаршамай ойнайды және өз бетімен күрделі әрекет жасай алмайды, 

кез-келген ақыл-ойды қажет ететін әрекет өте қиын болып көрінеді. Сондықтан 
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баланың зейіні тұрақталмай, сабақты түсінуі, оқу тәртібіне бағынуы қиын 

болады. 

Егер баланың ақыл-ой қабілетінің дамуы тежелген болса, онда ол 

керісінше сабақта өте байсалды, шыдамды болып, мұғалім мен ересектердің 

бұйрықтарына бағынатын болады. Олар өте ұялшақ, жасқаншақ болады. Олар 

психологтың кеңесіне тәртібіне орай емес, оқу үлгерімінің төмендігіне 

байланысты жіберіледі.  

Психикалық дамуы тежелген балаларға дамуында айқын ауытқулары жоқ 

балалар жатады (ақыл - ой кемістігі, сөйлеу қабілетінің ауыр дамымауы, 

жекелеген талдағыш жүйелердің-есту, көру, қозғалыс жүйесінің жұмысындағы 

айқын бастапқы кемшіліктер). Бұл санаттағы балалар әртүрлі биосоциалдық 

себептерге (орталық жүйке жүйесінің жеңіл зақымдануының қалдық 

құбылыстары немесе оның функционалды жетілмегендігі, соматикалық 

әлсіздік, церебрастениялық жағдайлар, психофизикалық инфантилизм түріндегі 

эмоционалды-сауық саланың жетілмегендігі, сондай-ақ онтогенездің ерте 

кезеңдеріндегі қолайсыз әлеуметтік-педагогикалық жағдайлар нәтижесінде 

педагогикалық немқұрайлылық) байланысты бейімделу қиындықтарын бастан 

кешіреді. Психикалық дамуы тежелген балалардың қиындықтары психикалық 

белсенділіктің реттеуші компонентіндегі кемшіліктерге (назардың болмауы, 

мотивациялық саланың жетілмегендігі, жалпы танымдық пассивтілік және өзін-

өзі бақылаудың төмендеуі) және оның операциялық компонентіндегі 

кемшіліктерге байланысты болуы мүмкін (жеке психикалық процестердің даму 

деңгейінің төмендеуі, моторикалық бұзылулар, жұмыс қабілетінің бұзылуы). 

Жоғарыда аталған сипаттамалар балалардың жалпы білім беру 

бағдарламаларын дамытуға кедергі келтірмейді, бірақ олар баланың 

психофизикалық ерекшеліктеріне белгілі бір бейімделуін қажет етеді. 

Жүйені түзету-педагогикалық, ал кейбір жағдайларда медициналық көмек 

көрсету кезінде бұл ауытқуды ішінара және кейде толық жеңуге болады. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың психикалық саласы үшін 

тапшылық функциялардың қауіпсіздік функцияларымен үйлесуі тән. Жоғары 

психикалық функциялардың ішінара тапшылығы баланың жеке басының 

ерекшеліктері мен мінез-құлқымен бірге жүруі мүмкін.  

Балалардағы ақыл-ой дамуының тежелуі күрделі полиморфты бұзылыс 

болып табылады, онда әртүрлі балалар психикалық, психологиялық және 

физикалық белсенділігінің әртүрлі компоненттерінен зардап шегеді. 

Бұл ауытқу құрылымындағы бастапқы бұзылыстың не екенін түсіну үшін 

мидың құрылымдық және функционалды моделін еске түсіру керек (А.Р. Лурия 

бойынша). Осы модельге сәйкес үш блок ерекшеленеді - энергия, ақпаратты 

қабылдау, өңдеу және сақтау блогы және бағдарламалау, реттеу және бақылау 

блогы. Осы үш блоктың үйлесімді жұмысы мидың интегративті қызметін және 

оның барлық функционалды жүйелерін үнемі өзара байытуды қамтамасыз 

етеді. 

Балалық шақта қысқа даму кезеңі бар функционалды жүйелер зақымдану 

тенденциясын көбірек анықтайтыны белгілі. Бұл, атап айтқанда, медулла 
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облонгатасы мен медианалық ми жүйелеріне тән. Мидың функционалды 

жүйелері гетерохронды түрде жететіндіктен, баланың пренатальды немесе 

босанғаннан кейінгі ерте кезеңінің әртүрлі кезеңдеріне әсер ететін патогендік 

фактор ми қыртысының әртүрлі бөлімдерінің тыртықсыз зақымдануы мен 

функционалды жетілмегендігі сияқты белгілердің күрделі үйлесімін тудыруы 

мүмкін. 

Субкортикалық жүйелер ми қыртысының оңтайлы энергетикалық 

тонусын қамтамасыз етеді және оның қызметін реттейді. Балаларда 

нейродинамикалық бұзылулар пайда болады - психикалық тонның 

тұрақсыздығы (тұрақсыздығы) және сарқылуы, қозу және тежелу процестерінің 

шоғырлануы, тепе-теңдігі және қозғалғыштығы, вегетативті-тамырлы дистония 

құбылыстары, метаболикалық-трофикалық бұзылулар, аффективті бұзылулар. 

Анализаторлардың үшінші өрістері сыртқы және ішкі ортадан келетін 

ақпаратты алу, өңдеу және сақтау блогына жатады. Бұл аймақтардың морфо-

функционалды дисфункциясы праксис, гноз, сөйлеу, визуалды және есту жадын 

қамтитын модальдық функциялардың жетіспеушілігіне әкеледі. 

Қорыта айтқанда, психикалық дамуы тежелген балалардың жеке 

тұлғалық ерекшеліктері нормаға қарағанда анағұрлым кеш байқалады, ал 

кейбіреулерінде мүлдем қалыптаспайды. Қазіргі таңда елімізде психикалық 

дамуы тежелген балалар өзінің қадір-қасиетін қастамасыз ететін, өзіне деген 

сенімділігін арттырып және қоғамдық өмірге белсене араласуына 

жәрдемдесетін толыққанды жағдайларда өмір сүруде. Және де осындай 

балаларға жан-жақты педагогикалық қолдау көрсетіп, танымдық 

белсенділіктерін дамытып, қызығушылықтарын арттыру қажет. 
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Необходимым условием гармоничного развития личности младшего 

школьника является достаточная двигательная активность. Последние годы в 

силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других причин у 

большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная 

двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая 

может вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника. 

    Исследования гигиенистов [1] свидетельствуют, что до 82 – 85%  

дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении 

(сидя). У младших школьников произвольная двигательная деятельность  

(ходьба, игры) занимает только 16 – 19% времени суток, из них на 

организованные формы физического воспитания приходится лишь 1 – 3 %. 

Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 

50%, снижаясь от младших классов к старшим. Установлено, что девочки 

делают в сутки меньше шагов, чем мальчики; двигательная активность в 

воскресные дни больше, чем в учебные. Отмечено изменение величины 

двигательной активности в разных учебных четвертях. Двигательная 

активность школьников особенно мала зимой; весной и осенью она возрастает.  

    Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную 

двигательную активность, но и длительное время поддерживать неудобную для 

них статическую позу, сидя за партой или учебным столом.  

     Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается 

на функционировании многих систем организма младшего школьника, 

особенно сердечно – сосудистой и дыхательной. При длительном сидении 

дыхание становится менее глубоким  обмен веществ понижается, происходит 

застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению работоспособности 

всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, 

нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных 

операций. 

    Отрицательные последствие гипокинезии проявляется так же 

сопротивляемости молодого организма “простудным и инфекционным 

заболеваниям”, создаются предпосылки к формированию слабого, 

нетренированного сердца и связанного с этим дальнейшего развития сердечно – 

сосудистой недостаточности. Гипокинезия на фоне чрезмерного питания с 
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большим избытком углеводов и жиров в дневном рационе может  вести к 

ожирению.  

    У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии 

поддерживать тело в правильном положении, у них развивается плохая осанка, 

образуется сутулость. 

     В печати были опубликованы довольно интересные наблюдения 

влияния ограничения двигательной активности на физическое развитие 

молодого организма. Учёные установили, что 6 – 7 летние дети, уже принятые в 

школу, отстают  в росте и массе тела и мозгов от сверстников, не посещающих 

учебное заведений. Разница к концу года оказывается значительной: у 

мальчиков различие в росте составляет 3,2 см. в массе тела 700 гр.,  у девочек – 

соответственно  0,9 см. и 1 кг. 300 гр.[2] 

     Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление, 

возникающих  у младших  школьников при продолжительном и напряжённом  

умственном труде, - это активный отдых от школы и организованная 

физическая деятельность. 

      Двигательный режим младшего школьника складывается в основном  

из утренней физзарядки, подвижных игр на школьных переменах, уроках 

физической культуры, занятия в кружках и спортивных секциях, прогулок 

перед сном, активного отдых в выходные дни.  

      При систематических  занятиях физической культурой и спортом 

происходит непрерывное совершенствование органов и систем организме 

человека. В этом главным образом и заключается положительное влияние 

физической культуры на укрепление здоровья.    

       Ученые в ходе своих исследований заметили следующее:  у младших 

школьников не занимающихся физическими упражнениями становая сила в 

течении года увеличивалась на 2,8 кг.; у детей того же  возраста, занимавшихся 

физической культурой, - на 6,9 кг., а у занимавшихся , кроме уроков 

физкультуры, ещё и спортом на 7,2 кг [3]. Наглядное объяснение этому даёт 

следующий эксперимент. При рассмотрении под микроскопом участка мышц 

животного было обнаружено, что в одном мм2 мышц, находящейся в покое, 

насчитывается от 30 до 60 капилляров. На этом же участке после усиленной 

физической  работы, количество капилляров  увеличилось до 30 000. Кроме 

того, каждый капилляр увеличился почти в 2 раза в диаметре. Это 

свидетельствует о том, что в состоянии покоя они не участвуют в 

кровообращении, а во время мышечной нагрузки капилляры наполняются 

кровью, способствуют поступлению в  мышцы питательных веществ. Таким 

образом, обмен веществ, при мышечной работе по сравнению с состоянием 

покоя возрастает во много раз. 

      Мышцы составляют от 40 до 56 % массы тела человека.      Под 

влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие всех 

отделов центральной нервной системы. При этом важно, что физические  

нагрузки были систематическими, разнообразными и не вызывали 

переутомления. В высший отдел нервной системы поступают сигналы от 
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органов чувств и от скелетных мышц. Кора головного мозга перерабатывает 

огромный поток информации и осуществляет точную регуляцию деятельности 

организма.  

     Физические  упражнения благотворно влияют на развитие таких 

функций нервной системы как сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов. 

    “Ходьба оживляет  и воодушевляет мои мысли.  Оставаясь в покое, я 

почти не могу думать; необходимо, чтобы моё тело находилось в движении, и 

тогда ум тоже начинает двигаться”, - признание великого французского 

мыслителя Ж.Ж. Руссо как нельзя лучше показывает взаимосвязь мозга с 

движением[4]. 

     Достаточная двигательная активность является необходимым условием  

гармонического развития младшего школьника. 

     Физические упражнения способствуют хорошей работе органов 

пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют 

деятельность печени и почек, улучшают желез внутренней  секреции: 

щитовидной,  половых,  надпочечников, играющих огромную роль в росте и 

развитии юного организма. 

     Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота 

сердцебиения, мышца сердца сокращается сильнее, повышается выброс 

сердцем крови в артериальные сосуды. Постоянная тренировка системы 

кровообращения ведёт к её функциональному совершенствованию.  

     Физические упражнения вызывают повышенную потребность 

организма в кислороде. В результате чего увеличивается  “жизненная  ёмкость ” 

лёгких, улучшается подвижность грудной клетки. Кроме того, полное 

расправление лёгких ликвидирует застойные явления в них, скопление слизи и 

мокроты, т.е. служит профилактикой возможных заболеваний. 

    Лёгкие при систематических занятиях физическими упражнениями  

увеличиваются в объёме, дыхание становится более редким и глубоким, что 

имеет большое значение для вентиляции лёгких. 

    Занятие физическими упражнениями  также вызывает  положительные 

эмоции, бодрость, создаёт хорошее настроение. Поэтому становится понятным, 

почему человек, познавший “вкус” физических упражнений, стремится к 

регулярным занятием физической культурой. 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бегалыева Н.К. 

begalyeva.nurzhaina.01.@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

    

 Педагогика, психология ғылымдары-күрделі ғылым. Басқа ғылымдар 

сияқты ол нақты ережеге сәйкес өрнектеумен шұғылданбайды. 

  Педагогика, психология ғылымдары-кең ауқымды ғылымдар. Оның 

шұғылданатын оқу және тәрбие мәні мен олардың барша байланыстарын жеке 

бір ғылым шеңберінде қамту мүмкін емес. Бұл ғылымдар дамудың ұзақ жолын 

басынан кешіріп, көптеген білімдер жинақтап, бүгінгі күнде ғылыми 

білімдердің кең тармақты жүйесіне айналып отыр. Сондықтан тәрбие жөніндегі 

ғылымдар жүйесі деп атаған дұрыстау келеді. {1, 18-бет} 

«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» әл-Фараби.  

Бұл аталы сөз де көп педагогтың назарынан тыс қалып отыр. {2} Шыныменде, 

ғылыми топшылаулар артында тұрған мектеп өмірі шындығын кейде байқамай 

қалып жатамыз. Жалпы, педагогика, психология ғылымдары адамға біліммен 

қатар, тәрбиені қатар береді. Педагогика, психология ғылымдары тәрбие 

теориясы мен әдістемесін нақтылай отырып, жеке адам дамуының астарлы, 

тереңде жатқан тетіктерін және оның дайындығына қоғам тарапынан қойылған 

талаптар мен әлеуметтік сапаларға сәйкес арнайы ұйымдастырылған процесті 

зерттейді. 

  Қазіргі таңда, әртүрлі оқыту технологияларын қолданып, заман 

талабына сәйкес әртүрлі әдіс-тәсілдерді ойлап табуға болады. Бұл-әрине 

ұтымды жағы. Дегенмен, жасыратыны жоқ, кейбір мектептерде 

компьютерлердің жетіспеушілігі, интернет желілерінің болмауы, басқа да 

виртуалды құрылғыларының болмауы-өзекті мәселесі болып табылады.  

   Екінші мәселе, жаңа технологияның мақсаты бойынша “оқытуды ізгілендіру” 

қажет.  Бұл үшін оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін 

жүргізе алатындай болуы керек.{3} Бұрынғы дәстүрлі оқулықтар талапқа сай 

қанағаттандыра алмайды. Сондықтан, жаңа типтегі оқулықтар қажет. Қазіргі 

таңдағы, мектептегі оқулықтар негізгі талаптары сақталмаған.  

   Үшінші мәселе ретінде жүрек қалауын мысал ретінде алғым келеді.  

Мектепке, жоғары мектепке жұмысқа орналасатындар арасында мынадай 

типтер кездеседі:  

Грантта оқу үшін амалсыз педагогика мамандығына тапсыру; 

Ауылға тұрмысқа шыққан соң шарасыз мектепке қызметке тұру; 

Басқа жұмыс табылмаған соң, шарасыздық;  

Педагогикалық білімі болмаса да, басқа жолмен жұмысқа орналасу, т.б.{2} 

Ұстаз балаға біліммен қатар тәрбие береді. Әрбір ұстаз шәкіртіне үлгі болуы 

mailto:begalyeva.nurzhaina.01.@mail.ru


699 
 

қажет деп ойлаймын. Ұстаз-оқушылар психологиясын зерттей отырып, 

олардың қызығушылығына сәйкес, әртүрлі оқыту технологияларын 

пайдаланып, оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыра алады. 

   Келесі мәселе ретінде, қосымшалардың болмауы. Мысал ретінде, 10-11 

сынып оқушылары ҰБТ дайындығын алайық. Неліктен, 10-11 сынып 

оқушылары ақылы оқу орталықтарының көмегіне жүгінеді? Мектептегі 

ұстаздар сол білімді бере алмайды ма? Оқу орталығындағы ұстаздар мен 

мектеп ұстаздарының айырмашылығы қандай? Бұл сұрақ мектеп ұжымын 

ойландырады ма? Егер, мектеп ұстаздары білікті, білімді болса, неліктен өз 

ұстаздарына қосымшаға келмей, ақылыға барады? Ойланып қарасақ, мектептегі 

талап күшті, мектеп ұстаздары кемінде 5 жылда аттестациялаудан өтеді.  

   Педагогика, психология және оқыту технологиясының өзекті мәселелері 

ретінде жоғарыда атап кеткен мәселелерді алуға болады. Қарапайым ғана 

болып көрінгенмен, шешілуі қиын. Оқулық мазмұнының өзгеруі, мұғалім 

қағазбастылығы салдарынан оқушыларға көңіл бөлмеуі, ата-аналармен 

жұмыс жиі болмауы, әртүрлі технологияларды пайдалану кезінде интернет 

желісінің немесе құрылғылардың болмауы, ең бастысы мұғалім өз 

жұмысын сүймеуі. Қоғам қайраткері,ағартушы-ғалым А.Байтұрсынұлы 

«мұғалім-мектептін жаны» деп бағалаған. Сондықтан да, баларға тәрбие беру, 

оларды тұлға ретінде қалыптастыру-үлкен жауапкершілік. 

    Педагогика, психология және оқыту технологиясы-адам дамуы мен 

қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған 

үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды.{4, 11-

бет}Ал, тәрбиенің маңызды субъективті факторы-тәрбиеші тұлғасы. Қазіргі 

таңда, жаңалықтардан мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы арасында көптеген 

дау-дамай орын алып жатырғанын байқаймыз. Мұғалімнің оқушыға қол көтеруі 

сияқты үлкен мәселелер де қозғалып жатыр. Мені ойландырған жағдай - 

жақында ғана инстаграмм, ютуб, тик-ток желілерінде оқушының мұғалімге 

дөрекі сөйлеп, балағат сөздер айтып, наразылық танытқан бейнебаян. Ең 

алдымен сұрақ, оқушы психологиясымен кімдер жұмыстанып жүр?(балағат 

сөздер айтып, дауыс көтеруі-сұмдық жағдай); Ұстаздар оқушылардың ата-

аналарымен қаншалықты жұмыстанады? Оқушыға біліммен қатар, тәрбие 

берудегі қателік кімнен?-деген сияқты сұрақтарға жауап алу қитындау. Біздің 

ең басты міндетіміз-қоғамға пайдасы тиетін, білімді әрі тәрбиелі тұлға 

қалыптастыру. Педагог бала жанының төбеден бақылаушысы болмай, оны 

достық пиғылмен тәрбиелеп өсіру, ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста болу 

қажет.  

   Ұстаз - жан-жақты, еңбекқор, сабырлы, мейірімді, шәкіртіне үлгі тұлға. Ұстаз 

болу үлкен жауапкершілік деп білемін.  Қазіргі таңда, мен физика-математика 

бағытындағы Н.Ә.Назарбаев Зияткерлік мектебінде химия мұғалімі, әрі сынып 

жетекшісі ретінде 7-8В сыныптарының куратор-ұйымдастырушының 

практикантымын. Практика нәтижесінде әртүрлі оқыту технологияларын 

қолданып, «Лайк-комментарий»,  «Почта»,  «Телеграмм, инстаграмм, ватсап»,  

«Құпия жәшік», «quizziz.test», сыни тұрғысынан ойлау технологияларын «Ирек 
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стратегиясы» арқылы ұлттық бүгінгі күні танымал шырқалып жүрген ескі 

әндерді құрастырып, караоке арқылы орындау, тик-токтағы қызықты ойындар 

сияқты әртүрлі жаңа технологияға сәйкес тапсырмалар дайындадым. Мен бұл 

тапсырмаларды өзім құрастырып, заман талабына сай өзгертетінмін. Себебі, 

оқушыларыма қызықты, жаңа тапсырмалар берген ұнайды. Оқушылар: «Бүгін 

қандай ойын?» деп сұрақ қойған сайын шабыт ашылады. Кураторы болып, ата-

аналарымен де таныстым. Химия сабақтарымнан тыс, оқушыларымның сабақ 

үлгерімін қадағаладым. Бұл-маған ұнайтын. Себебі, оқушылармен жақын 

қарым-қатынастамыз, олардың жылы лебіздері қуантатын.  

   Қорытындылай келсем, ең алдымен педагогика ғылымдарының басты, өзекті 

мәселесі – оқушымен қарым-қатынас жасауда. Оқушылар бізге қарап, өседі. 

Сондықтан, біз жақсы адамгершілік, сыйластық, мейіріміділік сияқты т.б. 

қасиеттерімізді көрсетіп, білім нәрімен қатар тәрбие беру керекпіз-деп 

ойлаймын. Сабақ беру барысында, олардың психологиясына сай сөйлесуіміз, 

әртүрлі оқыту технологияларын пайдаланып, оқуға зейінін ашуымыз керек. 

Әрине, оқулықтардың жетіспеушілігі, интернет желілерінің немесе 

компьютерлік құрылғылардың болмауы, оқулықтардың оқу мазмұны талапқа 

сай құрылмауы сияқты жұмыстар– ол Білім Министрлігі тарапынан қаралатын 

мәселелер. Ал, оқушылармен жақсы қарым-қатынас жасау біз, ұстаздардың 

қолында! 

Әдебиеттер тізімі 

- «Жалпы педагогика», Алматы, 2018ж. 

-   https://massaget.kz/okushyilarga/mektep_omiri/44941/ 

-  https://oqu-zaman.kz/?p=16127 

-  «Педагогика»Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова; Дарын-Алматы, 2004ж. 

 

Ғылыми жетекші-Аға оқытушы, Рахметова Г.А. 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ДИЗАРТРИЯСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ 

СӨЙЛЕУГЕ ҮЙРЕТУДЕГІ ЛОГОПЕД ЖҰМЫСЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  

 

Бисенғаливеа Даниэлла, Аманқосқызы Перизат 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

Арнайы педагогика мамандығының студенттері 

 

Түйіндеме: Мақалада  мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар 

балалардың сөйлеу тілін дамытудағы логопедиялық түзету жұмыстарының 

әсері мен логопед мамандардың қызметі туралы баяндалады.  

Мектепке дейінгі кезеңде қалыпты баланың сөйлеуі 2-3 айдан бастап 

уілдеу түрінде басталады. Ал, бала дамуында қандайда бір патологиялық даму 

анықталатын болса, баланың сөйлеу аппараттарының дамуында да соған сәйкес 

артта қалу байқалады. Осы кезеңде дамудағы, соның ішіндегі сөйлеу тіліндегі 

кемшіліктерді уақытында анықтап, логопедиялық зерттеу жүргізіп, диагноз 
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дұрыс қойылса баланың дыбыстарды дұрыс айтуға, түзетуге болады. Балаларда 

кездесетін тіл кемшіліктері туралы айтқанда кемшіліктің күрделілігі мен 

деңгейіне қарай логопедиялық жұмыстардың жүйесі, дұрыс, кәсіби түрде 

ұйымдастырылауы баланы дұрыс сөйлеуге үйретудің жетекші факторы болып 

саналады. Тіл кемшіліктерінің ішінде күрделі деп саналатын дизартрия тіл 

кемшілігі. Бұл сөйлеуге қатысты органдардың, яғни тіл, ерін, жұмсақ таңдай 

бұлшық еттерінің салдануынан болатын тіл кемшілігі. «Дизартрия – сөйлеу 

аппаратының жеткіліксіздігінің салдарынан сөйлеу тілінің дыбыс айтуының 

бұзылуы. Дизартрияда негізгі кемістік дыбыс айту мен сөйлеу тілінің 

просодикалық жағының орталық және шеткі нерв жүйесінің органикалық 

зақымдалуына байданысты бқзылу болып табылады» [1; 144].  Мектеп жасына 

дейінгі кезеңде баланың сөйлеу тіліне, сөйлеу кезіндегі екпін, тыныс алу, дем 

алу мен дем шығару қабілеттеріне назар аудару керек. Өйткені, дизартрияның 

негізгі белгілері дыбыс шығара алмау, артикуляциялық органдардың 

жұмысының әлсіздігі, бет, жақ, ерін, тіл бқлшық еттерінің салдануы, қимыл-

қозғалысының әлсіздігі (гипер тонус, гипо тонус) болып саналады. Сәбилік 

кезеңнен бастап дизартриясы бар балаларда сору, жұту, шайнау, ему 

рефлекстері әлсіздігімен көрініс береді. Осы уақытта анасы баласының 

бойындағы осындай ерекшеліктерді байқаған күннен бастап, тынбай 

логопедиялық зерттеу жұмыстарына жүгінуі тиіс.  Бұл уақыт - бала өзінің 

жасына сәйкес танымның ерекше түрі сөйлеу тілін қарқынды түрде меңгеріп, 

қоршаған ортамен байланысын жылдам дамытуға бағытталған кезең. Ал, 

дизартрия тіл кемшілігі қалай пайда болады? Дизартрия тіл кемшілігі бас 

миының органикалық зақымдануына болатын тіл кемшілігі. Ол онтегенез 

дамуының әр түрлі кезеңінде болуы мүмкін. Атап айтсақ, ұрықтың даму 

кезіндегі бас миының дамуындағы ауытқулар, туылу кезіндегі гинекологиялық 

көмектің дұрыс көрсетілмеуі, нәрестелік, сәбилік кезеңдегі, ерте балалық 

шақтағы түрлі инфекциялық аурулар мен бас сүйегінің соққы алуы да осы 

дизартрия тіл кемшілігінің себептері бола алады.  

Мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар балалардың сөйлеу тілін 

түзетудегі логопед мамандардың жұмысының негізгі бағыттары сөйлеу 

аппараттарының рефлекстерін, бұлшық ет тонусының жұмысын реттеу, 

артикуляциялық аппараттың жұмысын қалыпқа келтіру және фонетикалық-

фонематикалық естуді дамыту болып саналады. Сөйлеу аппаратының дұрыс 

орналасуына, олардың еркін қозғалыстарын реттеуде еліктеу жолымен 

балаларға айтылмайтын дыбыстарды есту арқылы қабылдатып, оны қайталату 

жұмыстарын жүргізуге болады. Бұл жерде әрі фонетикалық-фонематикалық 

есту іске қосылып, нәтижесінде баланың ұсақ моторикасының қызметі белсенді 

түрге ауысады. Қимыл-қозғалыс анализаторының жұмысын жақсарту логопед 

маманның қызметімен ұйымдастырылуы шарт. Мектепке дейінгі жастағы 

дизартриясы бар балаларда бұлшық ет жұмысының әлсіздігінен саливация 

(ауыздан сәлекейдің ағуы) орын алады. Осы уақытта логопед маманның 

тарапынан көрсетілетін қызмет түрі логомассаж. Логомассаж кезінде баланың 

барлық дене бұлшық еттерін қыздыру, жылыту арқылы көкірек клеткасының 
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қызметі, жұту, сору, шайнау рефлекстерінің қызметі жүзеге асады да, тіл, ерін 

бұлшық еттерінің жұмысы белсенді түрге ауысып, салдану, құрысу 

симптомдары бірте-бірте жойылады. Логопедиялық массаж жасау кезінде 

логопедтің арнайы сертификатталған массаж жасаудағы кәсіби біліктілігін 

дәлелдейтін құжаты болуы шарт. Өйткені, баланың сөйлеуге жауап беретін 

нерв тіндерінің жұмысы тіптен салданып, кейде ол нүктелердің қызметі 

жойылып балаға берілген логопедиялық көмек теріс нәтиже беруі мүмкін. Бұл 

жерде арнайы дәрігерлермен кеңесе отырып, түзету, дамыту жұмысын 

ұйымдастыру керек. «Дәрігермен тығыз байланыс жасау: психотерапия, 

дәрімен емдеу, сылау, ЕФК, т.б. шаралар артикуляциялық аппараттың бұлшық 

еттерінің жұмысын, жүйке импульстарын өткізуін жақсартады» [1; 177].    

Дизартриясы бар балаларға көмек көрсетудің келесі бағыты баланың 

дұрыс тыныс алуы мен дем алуын жақсарту, кеуде қуысы мен диафрагманың 

жұмысын қалыпқа келтіруге бағытталған әрі емдеу, оңалту жұмыстарының 

болғаны дұрыс. Фонетикалық-фонематикатикалық естуді дамытудағы дауыс 

жаттығулары, дыбыс жаттығуларының алатын орны ерекше. Өйткені, мектеп 

жасына дейінгі кезең дүниені тану кезеңі. Сондықтан балаға қоршаған әлем 

туралы түсініктерін қалыптастыра отырып, баланың сөйлеу тілін дамыту ғана 

емес таным процестерінің жұмысын дамыту қатар жүреді. Дизартриясы 

анықталған баланың мектепке дейінгі жаста сенсорлық және моторлық 

қабілеттерінің жұмысын белсендіру баланың сөйлеу тілінің дамуына ерекше 

әсер етеді. Баланың тактильді сезім мүшелерінің жұмысын белсендірудегі 

сенсомоторлық қабілеттерді дамыту жаттығулары бас миындағы сөйлеу 

зоналарының қызметін жақсартып, баланың сөйлеуіне жақсы әсер етеді. Жүйелі 

түрде ұйымдастырылған осы логопедиялық жаттығулар бірте-бірте баланың 

байланыстырып сөйлеу қабілетін арттырады, ойын баяндауға түрткі болып, 

дыбыстарды анық айтумен қатар сөздік қорын молайтуға тікелей әсерін 

тигізеді.  

Мектеп жасына дейінгі жастағы дизартриясы бар балаларда сөйлеу 

тіліндегі кемшіліктерінен ұялу, қысылу, мазасыздану түріндегі әрекеттер 

байқалып, кейде өзімен-өзі оқшаулану немесе шектен тыс агрессивтілікке бару 

сияқты жағдайлар орын алуы мүмкін. Мұндай психологиялық күймен 

сипатталатын жағдайлар баланың таным процестерінің  (ойлау, зейін, есте 

сақтау, қабылдау, елестету, қиялдау) дамуын тежеп, мектепке барған кезде оқу 

бағдарламасын толық қабылдауына кедергі болады. «Мектепке дейінгі 

дизартрик балалар қорқақтық, өз айтқандары орындалмаған жағдайда құлау, 

жылау сияқты жағымсыз әрекеттер танытады. Бұл балаларда координацияның 

бұзылуы, өзіне қызмет ету дағдысының бұзылуы, қозғалысқа түсудегі дәлдіктің 

жоғалуы сияқты әрекеттер анық байқалады» [2; 81]. Сондықтан мектеп жасына 

дейінгі кезеңдегі дизартриясы бар балаларға логопедтің ғана емес 

психологтардың да бақылауы, олардың колдауы мен ата-аналарға берілетін 

әдістемелік кеңестер де осы уақытта жүріп отырғаны дұрыс. Осы уақыттан 

бастап дизартриясы бар балаларды қалам ұстауға машықтандырып, жазу, сызу, 

сурет салу, қайшымен жұмыс жасау қабілеттерін шыңдау керек. Логопед 
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сабақтарында «Берілген дыбыстарды суреттермен сәйкестендіру», «Керекті 

сөзді тап», «Заттарды дұрыс орналастыр», «Артық затты сызып таста», т.б. 

түріндегі ламыту жаттығулары үнемі орындалып отыруы қажет. Бұл 

тапсырмалар арқылы бала жасаған әрекетін айтуға үйреніп, саусақ 

қимылдарының жұмысы арқылы иілу, бүгу, жұму, қысу, майыстыру, қию, 

бүктеу, т.б. бұлшық еттердің қызметін белсендіруге үйрене бастайды. Логопед 

сабақтарында ұсақ моторикамен қатар ірі моториканың жұмысын 

қалыптастыруда екі аяқпен секіру, бір аяқпен секіру, қолды алға, артқа сермеу, 

түзу сызықтың бойымен жүру, т. б. осы сияқты жаттығулар көп орындалып 

отыру шарт. Логопед маман баланың ата-анасымен тікелей байланысып, 

баламен орындалатын жұмыстардың жүйелі түрде үздіксіз жүріп отыруын 

қадағалап, ата-анадан үй жағдайында баланың сөйлеу тілінің дамуына тікелеу 

араласуын қадағалау да қарапайым жаттығуларды орындауына мүмкіндік 

беріледі. Ал, осындай ұйымдастырылған оқыту мен дамытудың үздіксіздігі 

мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар балалардың сөйлеу тілін дамытып, тіл 

дыбыстарын анық, таза айтуға машықтануына ықпал етеді. 
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Психикалық дамудың тежелуі - баланың психикалық тұрғыда дамуының 

қалыпты қарқынының бұзылуымен көрінетін балалық шақтағы психикалық 

патологияның ең көп таралған түрлерінің бірі болып табылады. Өз 

зерттеулерінде Т. А. Власова мен М. С. Певзнер ең көп екі топты бөліп алып, 

оларды "психофизикалық және психикалық инфантилизмі бар балалар"деп 

сипаттады [1]. 
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Бірінші топқа физикалық және психикалық дамуы бұзылған балалар кірді. 

Бұл балалар физикалық дамудағы құрдастарынан төмен, танымдық іс-әрекетте 

және ерікті салада нәрестелікпен ерекшеленеді, оқу іс-әрекетіне әрең қатысады, 

тез шаршайды және жұмыс қабілетінің төмендігімен ерекшеленеді. 

Екінші топқа көбінесе ми жарақаттарының салдары болып табылатын 

психикалық бұзылулары бар балалар (цереброастеникалық жағдайлар) кірді. 

Бұл балаларға негізгі жүйке процестерінің әлсіздігі тән, оларда танымдық 

белсенділіктің терең бұзылуы жоқ және жақсы жағдайда олар оқуда жоғары 

нәтижелерге қол жеткізеді[1]. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың жоғарғы психикалық қызметтері 

бұзылады, өз кезегінде жоғарғы психикалық қызметке ойлау, қиял, есте сақтау, 

сөйлеу және қабылдау жатады. Бұл ауытқу бар балаларда осы қызметтердің 

кейбіреуі немесе барлығы кемшіліктің ауырлығына қарай бұзылады. Осы ретте 

психикалық дамуы тежелген балалардың дамуы да қалыпты жағдайдағы 

баладан өзгеше болары анық екендігін түсінуге болады. 

К. С. Лебединская психикалық дамуы тежелген балалардың клиникалық 

жүйеленуін ұсынды:  

1. Конституциялық тұрғыда психикалық дамуының кешеуілдеуі. 

Психикалық дамуының кешеуілдеуі тұқымқуалаушылықпен яғни отбасылық 

конституциямен анықталады. Тұқымқуалаушылық қоршаған орта 

факторларына жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді: тіпті ұрықтың әлсіз 

бұзылуы немесе өмірдің алғашқы жылдарындағы аурулар ми құрылымдарының 

жетілу қарқынының айтарлықтай бұзылуына әкеледі.  

2. Соматогендік психикалық дамудың тежелуі. Дамудың кешігуі-ерте 

балалық шақтағы аурулардың салдарынан болады: созылмалы инфекциялар, 

аллергия, дистрофия, тұрақты астения, дизентерия. Ұзақ, ауыр, жиі созылмалы 

аурулар мұндай балалардың психикалық тонусын күрт төмендетеді.  

3. Психогендік тұрғыда психикалық дамуының тежелуі. Балалардың 

қалыпты физикалық дамуы және соматикалық сау ми жүйелері қалыптасқан, 

алайда олардың психикалық инфантилизмі психологиялық факторға 

байланысты білім берудің қолайсыз жағдайларын туғызады.  

4. Церебральды-органикалық тұрғыдапсихикалық дамуының кешеуілдеуі. 

Ақыл-ойдың даму қарқынының бұзылуы ми құрылымдарының жетілуінің 

өрескел және тұрақты жергілікті бұзылуымен, ми қыртысының дамымауымен 

байланысты. Себебі - жүктілік патологиясы, ауыр токсикоз, тұмау, гепатит, 

ананың немесе әкенің алкоголизмі, босану патологиясы, оның ішінде шала 

туылу, босану жарақаты, өмірдің бірінші жылындағы ауыр жұқпалы және 

нейроинфекциялық аурулар [2]. 

Психикалық дамуы тежелген балаларда көбіне танымдық, эмоционалды-

еріктік іс-әрекеттегі, мінез-құлқындағы және тұтастай алғанда жеке басындағы 

бірқатар ерекшеліктер анықталды. 

 Мальцева Е.В психикалық дамуы тежелген балалар үшін алғашқы сөздер 

мен алғашқы сөз тіркестерінің кеш пайда болуы тән екендігін атаған. Содан 

кейін белсенді және пассивті лексиканың баяу кеңеюі байқалады. Олардың 
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шектеулі және бөлінбеуі байқалады. Бұл танымдық белсенділіктің бұзылуына, 

жоғары психикалық функциялардың функционалды жеткіліксіздігіне (назар, 

есте сақтау және т. б.) және сөйлеу белсенділігіне байланысты [3].  

Сөйлеудің импрессивті жағы сөйлеу дыбыстарын, сөйлеу реңктерін 

қабылдаудың жеткіліксіз саралануымен сипатталады. Сөйлеудің экспрессивті 

жағы нашар лексикамен, дыбыстық айтылымның бұзылуымен, сөйлеудің 

лексикограммалық құрылымының жеткіліксіз қалыптасуымен, 

аграмматизмдердің болуымен, артикуляциялық аппараттың ақауларымен 

сипатталады [4]. 

Долгобородова Д.А. өз зерттеуінде зейін мен өнімділіктің төмендеуі 

туралы келтірген. Ол ПДТ бар барлық балаларға тән, бірақ зейіннің 

тұрақтылығының төмендеуі әртүрлі. Кейбір балалардағы зейіні тапсырманы 

орындаудың басында көрінеді, ал жұмыс аяқталғаннан кейін ол біртіндеп 

төмендейді, ал басқа балалар белгілі бір әрекеттерді орындағаннан кейін ғана 

назар аударылады. Балалардың басқа тобында шоғырлану жиілігі байқалады. 

Зейіннің бұзылуы жазудың нашарлауына әкеледі [5]. 

Есте сақтау қабілетінің дамуындағы бұзылулар, оның жеткіліксіз 

өнімділігі мен мақсаттылығы, төмен белсенділігі, баяу жылдамдығы және 

көлемінің төмендеуі психикалық дамуы тежелген балаларға тән. Олар жадтың 

барлық түрлерінің, соның ішінде визуалды сипаттамалардың көрсеткіштерін 

төмендетеді. Көрнекі материалдың күрделілігі немесе қабылдау жағдайлары 

нашарлағаннан кейін олардың өнімділігі мен есте сақтау дәлдігі төмендейді. 

Балалар маңызды мәліметтерді жіберіп, маңызды емес мәліметтерді есте сақтай 

алады. Олар ақпаратты тез ұмытып кетеді. Бұл ерекшеліктер туралы Т.А. 

Власова, В.И. Лубовский, Н.Г. Лутонян, М.С. Певзнер, Н.Г. Поддубная және 

басқа зерттеушілер жазды [6; 7; 8]. 

Психикалық дамуы тежелген балалар туралы зерттеулер өте көп және олар 

әр түрлі. Бұл мақалада мен ПДТ балалардың сөйлеу, зейін және есте сақтаудың 

ерекшеліктері туралы теориялық ақпарат жинауға тырыстым. Теориялық шолу 

барысында көптеген қызықты жаңалықтар мен мәселелерді байқадым.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ СӨЙЛЕУГЕ 

ҮЙРЕТУДЕГІ АРТИКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ ОРНЫ 

 

Битанова Айзада, Есалина Айнаш, Жоламанова Акгул 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

Арнайы педагогика мамандығының студенттері 

 

Түйіндеме: Мақалада  мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін 

дамытудағы артикуляциялық жаттығулардың ролі туралы баяндалады. 

Мектеп жасына дейінгі баланың сөйлеуді меңгеруі таным процестерінің 

дамуына, құрылуына негіз болатын жетекші әрекет. Бала сөйлеп бастаған 

уақыттан бастап үлкендермен өарым-қатынасқа түсіп, өзінің қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, әлеуметтене бастайды. Осы жас кезеңі бала үшін 

әлеуметтену процесіне енудің ең бір ерекше тәсілі болып саналады.  Мектеп 

жасына дейінгі кезеңде баланың сөйлеу тілінің дұрыс қалыптасып, тілдік 

дыбыстарды дұрыс, анық, таза айтуға дағдылануы қоғамға араласуға, білім 

алуға, тәрбиені меңгеруге әсер ететін өте маңызды фактор болып саналады.  

Ата-ана, мектепке дейінгі ұйымдар, қосымша білім беру мен дамыту 

орталықтарында баланы сөйлеуге машықтандыру жұмысы психофиизикалық 

даму ерекшеліктеріне қарай диагностикаланып, түзет-дамыту жқмыстары 

кәсіби түрде щеберлікпен ұйымдастырылса, болашақта баланың сөйлеу 

ортасына еніп, тұлғалық қалыптасуын қанағаттандырады. 5-6 жастан бастап 

баланың сөйлеу тілі дербес әрекет түріне айналып, еңбек, оқу, шығармашылық 

әрекеттердің дамуына жол салып, бағыттайтын күрделі процесс түрінде 

танылады.  

Тіл – қарым-қатынас құралы.   Мектеп жасына дейінгі кезеңде бала 

сөйлеуді қоршаған ортадағы адамдардың ықпалымен, сөйлеу ортасының 

көмегімен игереді. Осы уақытта баланы сөйлеуге үйретудегі сөйлеуге жауап 

беретін органдардың дамуы мен қалыптасуы тіл дыбыстарын анық, таза 

айтудың кепілі. Бұл жерде әр дыбысты айтуға машықтандыратын, жол салатын 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/237/11717/
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тыныс алу органдарының қызметі, сөйлеуге жауапты органдардың қызметін 

бақылауға алу өте маңызды. Сәбилік кезеңнен бастап баланың тілдің жоғары, 

төмен еркін көтерілуі, кішкентай тілшенің құрылысы, ерін мен тілдің, астыңғы 

және үстіңгі жақ сүйектерінің орналасуына ата-ана ерекше мән беріп, жұтыну, 

сору, ему, шайнау рефлекстерінің жұмысына да назар аударып отыру қажет. 

«Сөйлеу тілі шыққанға дейінгі кезеңдң дайындық кезең деп атайды. Өйткені, 

бұл кезде баланың сөйлеу тілін меңгеруге дайындық жүреді. Баланың туылған 

кезінен бастап дауыс реакциялары пайда болады. Олар айқай және жылау» [1; 

26]. Баланың уілдеу, былдырлау кезеңдерінің уақытында болуын бақылау, оны 

қадағалап отыру ата-ананың тікелей жауапкершілігінде болып, баланың 

алғашұы дыбыстары шыға бастаған кездегі бала психикасы, сөйлеуге 

әрекеттенуі, қарым-қатынас формаларын көрсете білу қабілеттеріне ерекше 

назар аударған жөн. Бұл жерде баланың сөйлеуді меңгеруі үшін әр дыбыстың 

профилін дұрыс меңгеруі, сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысының еркін 

болуы міндетті. Егер, балада осы аталған физиологиялық дамудағы 

ерекшеліктер мен қандай да бір ауытқулар байқалса, міндетті түрде 

логопедиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, диагностикалануы тиіс. 

уақытында, ерте кезде жүргізілген логтпедиялық тексеру жұмыстары баланың 

артикуляциялық органдарының жұмысын жақсартуға, түзетуге, 

қалыптастыруға мүмкіндік беріп, мектеп жасына дейінгі уақытта баланың 

еркін, таза сөйлеуді меңгеруіне ықпал ете аламыз. Баланың сөйлеу 

аппаратының жұмысы физиологшиялық жағына ерекше құрылған механизм. 

осы шақта бас миындағы сөйлеу зоналарына барып түскен әрбір дыбыс, 

ақпарат, шуылдың барлығы сөйлеу және есту зоналарынада жазылады. Бала 

есейіп сөйлеу органдарының қызметі дамып дыбыстарды айтып бастаған 

уақытта дыбыстарды өзінің естігені мен қабылдағаны бойынша (7-8 айдан 

бастап 1-1,5 жасқа дейінгі аралықта) айта бастайды. Әрине, бұл кезде дыбыстар 

анық болмайды. Осы кезде ересектер «баланың тілі тәтті» деген желеумен 

баланың шығарған дыбыстарымен сөйлейді. Бқл дұрыс емес! Балаға тіл 

дыбыстарын анық, таза айтылуын көрсетіп, түзетіп отыру қажет. Түзетілген 

дыбыстар бірден оң нәтиже беріп, түзелмегенімен бірте-бірте баланың жас 

ерекшелік кезеңдеріне қарай сенсорлық және моторлық импульсетрдің 

көмегімен дыбыстар анық, таза күйге ауысады.     

Дыбыстарды анық, таза айтуға машықтану бала үшін күрделі процесс. 

Сәбилік кезеңнен бастап бала уілдеу, білдырлау арқылы мимика, есінеуғ 

жымию, күлімсіреу, еріндерін жымқыру, еріндерін сүйірлеу арқылы өздігінен 

артикуляциялық жаттығуларды орындай бастайды. Осы уақыттарда шыққан 

түрлі дыбыстар баланың сырттан естіген дыбыстарын қайлаталуы болып 

табылады. Баланың жасы өскен сайын осы қимыл-қозғалыстар күшейіп, анық, 

нақты, таза күйге ауыса бастайды. Артикуляциялық жаттығулар кезіндегі осы 

жұмыстар сөйлеу аппаратының жұмысын жеделдетіп, тыныс алу мүшелірінің 

жұмысын, диафрагманың жұмысын жақсартады. Нәтижесінде, бала сөйлеу 

кезіндегі пауза, интонация, екпін түсіру жұмыстарын игере бастайды. 

«Дыбыстардың артикуляциялық қалпын сақтауға үйрету жұмысы ең алдымен 
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сөйлеу мүшелерінің жұмыс жағдайымен танысудан басталады. Әсіресе, еріннің 

қимыл-қозғалыстарына көңіл бөліп, логпедтің көрсетуі бойынша еліктеу 

әдісімен дыбыстарды дұрыс айтуға машықтандырамыз» [2; 147]. 

Артикуляциялық жаттығу – сөйлеу органдарының қызметін белсендіретін, бет, 

ерін, тіл, жұмсақ таңдай, астыңғы және үстіңгі жақ бқлшық еттерінің жұмысын 

белсендіріп, дыбыстарды анық, таза айтуға машықтандыратын жаттығу. 

Артикуляциялық жаттығуларды орындау кезінде ересектер логопедиялық 

түзету жұмысының тиімділігін арттыруға негізделген бірнеше әдістемелік 

талаптар мен ережелерді білуі тиіс. Олар: 

- сөйлеу органдарының қызметін, олардың орналасу ретін білу; 

- артикуляциялық жаттығулардың түрлері мен олардың жіктелісін білу; 

- нақты дыбыстарға қажетті артикуляциялық жаттығуларды білу. 

Сөйлеу мүшелерінің ішінде дыбыстарды айтуда белсенді орган тіл болып 

табылады. Тілдің орналасуы, кішкентай тілше, тілдің қозғалысы, тұлшық 

еттердің (гипо немесе гипер) тонусын білу өте маңызды. Тілдің еркін 

қозғалыста болуы – дыбыстарды уақытында, анық, таза айтуға машықтанудың 

кепілі. Артикуляциялық жаттығулар өз кезеңінде атқаратын мақсаты мен 

міндеттеріне қарай топтастырыпылып, баланың айта алмайтын дыбыстарына 

ғана қолданылуы тиіс. балалардың көпшлігі дауыссыз дыбыстарды айтуда 

қиналады. Мысалы, тіл алды дыбыстар т, д, н, с, щ, ш, ч  т, тіл ортасын  

дыбыстары й, тіл арты дыбыстары к, қ, ғ, г, х дыбыстарын және р дыбысын 

айту балаларға қиынға соғады. Осы кездегі жүргізілетін артикуляциялық 

жаттығулар дұрыс, сауатты және кәсіби түрде (еліктеу немесе механикалық 

жолмен) ұйымдастырылса, дыбыстарды айтуға тез үйренеді. Сноска Сөйлеуге 

қатысатын органдардың жұмысы туралы айтсақ, астыңғы ерін сөйлеуге 

қатысатын белсенді орган. Ол үстіңгі ерінмен қабысып, п, б, м дыбыстарын 

айтқызуға «Жымию», «Ерінді сүйірлеу» жаттығулары арқылы үйретеміз. Ал, 

астыңғы жақ жоғары, төмен көтерілу арқылы дауысты дыбыстарды айтуға 

машықтандырамыз. Жұмсақ таңдайдың қызметі мұрын арқылы дем алу, дем 

шығаруға үйретумен мұрынмен сөйлеу, ауаны үнемдемей сөйлеуді 

болдырмауға болады. Сонымен қатар, артикуляциялық жаттығуларды қимыл-

қозғалысқа түсу еркіндігіне қарай (статикалық немесе динамикалық) түрге 

бөлінеді. Артикуляциялық жаттығулардың орындалуына қарай бала сөйлеу 

органдарының қозғалысқа түсуін өзі бақылап, қозғалмай ұстап тұру, қимылдату 

түріндегі жаттығуларға бөлінеді. Мысалы, «Сағат», «Әткеншек», «Ат шауып 

келеді» жаттығулары тілдің динамикалық түрде қозғалысқа түсуін қамтамасыз 

етіп, тіл бұлшық еттерінің жұмысын еркін қозғалысқа түсіріп, айта алмайтын 

дыбыстарды қоюға көмектеседі. Бұл жұмыстар кезінде балада жалығу, 

орындағысы келмеу, қиынсыну түріндегі қарсылықтар болуы мүмкін. Осы 

кезде логопед маман ойын түрінде, өмірмен байланыстырып артикуляциялық 

жаттығуларды орындатса, түзету жұмысының нәтижесі артады.  

Бала тәрбиесі - өте күрделі, жауапты іс. Баланы жай ғана оқытып, 

дамытып, тәрбиелеп қана қоймай, тұлға ретінде қалыптасып, өзінің рухани 

қажеттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін жетекші әрекет – сөйлеудің 
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адам үшін соншалықты маңызды. Ал, мектепке дейінгі жас баланың барлық 

таным процестерінің қалыптасып, толығып, дамып, өзгеріп отыруына 

мүмкіндік беретін жас кезеңі. Таным процесінің негізгісі сөйлеу осы жас 

кезеңінде сыртқы орта әсерлерімен, ересектердің көмегімен қалыптасатын 

болғандықтан, отбасы, балабақша қызметкерлерінің ықпалы өте зор. Осы жас 

кезеңіндегі дұрыс ұйымдастырылған логопедиялық зерттеулер мен түзету 

жұмыстары баланың сөйлеу тілін дамытудың жетекші факторы екендігін есте 

ұстайық. 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫ ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Даниярқызы А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

     Ғылым мен техниканың қарыштап дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 

күшейген заманда білім беру жүйесінде де оң өзгерістер боуда.  Бүгінгі күннің  

ұрпағына заман талабына сай білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-

әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің 

бірі болып отыр.Бүгінгі мұғалімнің  алдына қойылып отырған міндеттердің бірі 

— оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы 

педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар 

инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана 

отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.  

       «Инновация» термині ғылымға ХІХ ғасырда енді. ХХ ғасырдың екінші 

жартысында инновация әлеуметтік өзгерістердің жалпы үрдістерінің сатысы 

ретінде қаралып, оның негізігі элементтері атап көрсетілді. «Инновация» сөзі 

латыншадан (лат. innovis) аударғанда «жаңа», «жаңалық», «жаңарту» дегенді 

білдіреді немесе  «инновация» — бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға 

mailto:mbr74@mail.ru
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алынған жаңа нәтиже. Бұл ұғымға әр ғалым әр түрлі анықтама береді.Айталақ, 

Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация- нақтылы бір адамға 

жаңа болып табылатын идея».Ал  Майлс «Инновация — арнайы жаңа өзгеріс. 

Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», — дейді 

[1].     

         Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың 

сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше 

өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа 

мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға 

жетелейді. Масырова Р.Линчевская Т — «Жаңару» дегенімізді былай деп 

түсіндіреді: «Жаңару — белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме 

оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен 

анықталатын жаңа идея». Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ 

тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол «Инновация, 

инновациялық үрдіс деп отырғанымыз - білім беру мекемелерінің 

жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек 

қызметі» деген анықтаманы ұсынады [1].     

         Алайда білім беру жүйесінде дәл қазіргі кезеңде жүріп жатқан 

процестердің технологиясының мәнін ашып, түсіндіретін жалпы анықтама жоқ. 

«Технология» ұғымы «Tehne»- өнер, шеберлік , «logos» – ілім, білім, оқу, 

ғылым деген мағыналарды білдіретін, грек тілінен енген екі сөзден тұрады. 

Сондықтан, «технология»терминін қазақ тіліне «өнер туралы ғылым немесе 

шеберлік туралы ғылым» деп аударуға болады [2]. 

Сонымен инновациялық технология дегеніміз – педагогтың білімі, білігі, 
иннтеллектуалдық, кәсіби әдіс-тәсілдер жүйесін қолданудағы 
шығармашылық қабілет жиынтығы, мұндағы 
қажеттілік,қабілет,мүмкіндіктен туындайтын нәтиже даму мен ұмтылыс 

арқылы жүзеге асады.  

   Педагогикалық инновация - педагогикалық жүйедегі жаңашылдық. Жалпы 

инновациялық бiлiм прогресiнiң негiзiне педагогиканың екi маңызды 

проблемасы жатыр: 

- педагогикалық тәжiрибенi оқыту проблемасы; 

- психологиялық – педагогикалық ғылым жетiстiктерiнiң практикасына 

дейiн жеткiзудiң проблемасы. 

    Бiлiм жүйесiндегi инновация бiлiм мақсатына жаңашылдықты енгiзудi 

көздейдi, оқыту мен тәрбиенiң жаңа әдісі мен түрлерiн, жаңа мазмұнын 

әзiрлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйенi тарату мен енгiзу; 

мектептi басқарудың жаңа технологияларын әзiрлеу, оның дамуы; мектеп 

тәжiрибелiк орын ретiнде мектептiң принциптi жаңа бiлiмдiк бағдары болған 

жағдайда, бiлiм беру жүйесiнiң мақсатын, мазмұнын, әдiсiн, түрлерi мен басқа 

компоненттерiн көздейтiн жүйелi сипаттағы бiлiм тәрбие берудi жүзеге 

асырады. Олардың дамуының негiзiнде факторлардың екi тобы жатыр: 

 объективтi факторлар – инновациялық қызметтiң дамуына жағдай жасау; 
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 субъективтi факторлар- инновациялық процестiң субъектiсiмен 

байланысты, ал инновациялық процестердiң субъектiлерi педагог – 

ғалымдар, мұғалiмдер және инновациялық бағыттағы бiлiм саласының 

қызметкерлерi[3].    . 

        Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. 

Оны өз дәрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге 

ықпалы өте зор. Жаңа технологиялардың ерекшелігі – оның оқушыға жан — 

жақты ықпал етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын меңгертіп 

қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін, танымдық процестерін (есту, 

көру), өзін-өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, 

белсенді сөздік қорын дамытуға, өз бетімен білім алуға, ізденуге деген 

ықыласы мен іскерлігін, оқу-танымдық ынтасын жетілдіру, әрі жеке тұлғаны 

жан-жақты дамытуға жетелейді. 

      Бастауыш сынып оқушыларын білім беруде инновациялық технолгияның 

бірнеше түрлерін пайдалануға болады.Соның бірі-ақпараттық-

коммуникациялық технология.АКТ - ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі 

қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - әрекетінде дербес компьютердің 

құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын тұлға ретінде тәрбиелеу. АКТ – ға 

жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер, терминалдық құралдардың 

жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және графикалық 

ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау 

құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды бақылайтын құралдар мен 

құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, 

жергілікті желілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін 

қазіргі кездегі байланыс құралдары.Қазіргі заман талабына сай АКТ - ны, 

электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының 

білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. АКТ 

- ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз 

бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ 

құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім 

алуға деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу 

жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу тапсырмаларын қиындық 

деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі үшін 

марапаттай алу қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс 

істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың 

нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай - 

ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс - 

әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. 

АКТ - ны сабақта пайдаланудың тиімділігі: 

- оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді; 

- ақыл - ойын дамытады; 

- шығармашылық белсендігін арттырады; 

- ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді; 

- тіл байлығын жетілдіреді; 
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- жан - жақты ізденушілігін арттырады. 

   Дүниетану сабағында АКТ-ны қолданудың мүмкіндігі мол: 

мультимедия(видео,аудио жазбалар, электронды оқулықтар), 

компьютер(интерактивті тақта, компьютерлік бағдарламалар,интернет желісі, 

т.б.).Сабақта ақпараттық технологияны пайдаланудың тиімді жақтары:  

-оқушының уақытын үнемдейді; 

-оқулықты оқып жатпай-ақ қажет мағмұматты айналасынан, қоршаған ортадан 

алады; 

-қажетті жерінде бейнежазба мен аудиожазбаны пайдаланады; 

-көрнекі құралдарға мұқтажды азайтады; 

-оқушының ой-өрісі кеңеюіне әсер етеді; 

-зерттеушілік қабілетін арттырады. 

    Айталық, 3-сынып «Көшпенділер мен отырықшылардың өмір салты» 

тақырыбын оқытуда ең алдымен «Көшпенділер» фильмінен үзінді көрсетіледі 

де, соған байланысты сұрақтар қойылады.Суретші Н.Г.Хлудовтың көшті 

сипаттайтын суреттерін интерактивті тақтадан көрсетіп, ұжымға бірнеше 

сұрақтар қояды. Аудиожазбадан сынып оқушылары мәтін тыңдайды. Содан 

кейін «Дауыстап ойлау» әдісі бойынша жұптасып отырған екі оқушы мұғалім 

дайындаған мәтінді бірі оқып, екіншісі тыңдап,, яғни бір-біріне түсіндіреді. 

    Ұжымдық жұмыс «Сызбаны оқы» стратегиясы.Шарты: оқушыларға 

көшпенділердің маусымдық жайылымдары туралы сызба ұсынылады.Олар 

сызбаны пайдалана отырып, көшпенділердің жайылымды ауыстыру туралы 

әңгімелеп беру.Содан кейін интерактивті тақтадан жайлауға және қыстауға 

сәйкес келетін сөздер (солтүстік, оңтүстік, шүйгін шөп, суат көздері, қар 

жамылғысының жайдақ болуы, тау бөктері, беткей, ауа райының құбылмалы 

болуы, жауын-шашын, жауыш-шашыннан қорғайтын пана, мал азығы, қалың 

қар)көрсетіледі, оқушылар оларды дәптерлеріне топтап жазады.  

    Топтық жұмыс.Жылдың төрт мезгіліне сай 4топқа бөлінеді.1-

топ.Көшпенділірдің киімі туралы жазу.2-топ. «Қыстау, жайлау» сөздерінің 

мағынасына ашу. 3-топ.Жылдың қай мезгілі көшпенділер үшін ауыр 

болатындығын  бейнелеп сурет арқылы жеткізу.4-топ.Ш.Уәлихановтың 

«Көшпелі елдің  азығы да, сусыны да, киімі де малдан» ойын түсіндіріп, жазу. 

     Сабақ соңында оқушылардың білімі «Кохот» бағдарламасы бойына тест 

арқылы тексеріледі. 

     Осындай АКТ-ға негізделген сабақтар бастауыш сынып оқушыларын 

ақпараттық технологиямен жұмыс жұмыс жасауға дағдыландырады. 

     Жаңа ақпараттық технологияларды білім беру үдерісінде қолдану біршама 

жетістіктерге апаратын жол. Яғни ақпараттық – коммуникациялық технология 

білім беруде маңызды құрал деп айтсақ та болады. Басты мақсат- ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды жетік меңгеру және оқушыларға меңгерту. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану мұғалімге де, оқушыға 

да қолайлы. Сол кезде ғана сабақта теория мен практиканы ұштасады. 

Әдебиеттер: 
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Демеу Айида Нұрлыбекқызы (aida.demeuova@mail.ru) 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

«Өзінің болашағын ойлайтын және алға үмітпен қарайтын жігерлі де 

көреген халық ең алдымен ұрпақ тәрбиесі мен балаларын оқытудың қамын 

ойлайды». 

                                                                                                            Н.Ә. Назарбаев 

Бүгінде әлем төртінші өнеркәсіптік революция ғасырында, технологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер 

кезеіңне қадам басып келеді. Қазіргі таңда білім беру жүйесінің барлық 

сатыларының алдында тұрған көкейтесті мәселенің бірі – білім сапасын 

арттыру, оның әдістемесін жетілдіру, жас ұрпақтың тұлғалық дамуына қолайлы 

жағдай жасау. Осыған сәйкес,  бүгінгі күн талабы – баланың ақыл-ойын 

дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, 

тілін дамыту, заман талабына сай жүйрік етіп тәрбиелеу. [1] 

Тәрбие-жеке бала бейнесін ұнамды мінез-құлқын қалыптастырып, өмірге 

бейімдеу мақсатында жүргізілетін құбылыс. Тәрбиенің мақсаты адам бойында 

ізгілік, инабаттылық, қамқорлық, мейірімділік қасиеттерді қалыптастыру әрине 

бұл біз тәрбиешілерміз. 

Тәрбиеші-балаларды қалай тәрбиелесе, білім берсе бала сол тәрбиемен 

білімді сол деңгейде тез қабылдайды бұл тәрбиешіге жүктелген міндет. 

Сондықтан да әр педагог өзінің білімін жетілдіріп іздену қажет. Бұл кезеңде 

тәрбиеші жаңашыл тұрғыда ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысының 

нәтижесін көтеруге жасаған ықпалын анықтайды, жаңалықтың оқу-тәрбие 

жұмысына нәтижелі енгізу шарттарын белгілеп, оны таратуға ұсынады. 

Қазақстанның бүгінгі білім беру жүйесінде жаңа инновациялық бағытты 

игерген, икемді, шығармашыл педагог болу қажет.  [2, 5-6 б.] 

Педагогикалық әдебиеттерде тәрбиешінің арнайы білімі, дағдылары, 

біліктілігі мен сапалары «кәсіби құзіреттілік» ұғымымен біріктірілген. 

Мектепке дейінгі мекемедегі педагог-тәрбиешінің құзіреттілігі бұл оның кәсіби 
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міндеттерді тиімді атқара білуі, педагoгикалық әрекетке эмоцоналдық құнды 

қатынас пен ғылыми білімнің негізі болатын міндеттерді анықтайтын талаптар. 

Қазіргі кезде білім беру ұйымдарындағы жаңару процесі тәрбиешілердің 

санасын қайта бағдарлау мен құндылықтардың кәсіби деңгейін талап етуде. 

Соған байланысты, МДҰ-ның даму механизмі тәрбиешілердің 

шығармашылығы екендігі белгілі болды. Мектепке дейінгі мекемелерді заман 

талабына сай жаңарту «тәрбиешінің кәсіби құзіреттілігі» ұғымына 

толықтырулар енгізу мен қатар міндеттер жүктеуде. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі маңызды өзгерістер 

жоғарғы білімді, білікті маман-педагогтар даярлаудың қажеттілігін көздеп 

отыр. Мектепке дейінгі тәрбие саласын ғылыми-әдістемелік әне ақпараттық –

сараптаумен қамтамасыз ету және арнаулы мамандар даярлау мәселесі дәл 

бүгінгі деңгейде өзекті болған емес. Сондықтан жан-жақты дамыған тұлғаны 

дамытуға қажетті жағдай жасалуын, жоғары мектепте білікті мамандарды 

дайындауды қамтамасыз ету көзделіп отыр. [3, 107 б.]   

Мектепке дейінгі ұйым педагогының кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастырудың басты бағыттары: мектепке дейінгі білім беру мазмұнын 

жаңарту – еліміздің білім беру жүйесін өзгертудің негізгі бөлігі болып 

табылады. 

 Білім беру жүйесін жаңартуда педагогтың кәсіби қызметінің жаңа 

тәсілдерін, педагогикалық үдеріске қатысушылар арасындағы жаңа қарым-

қатынас құрылымын игерген, жан-жақты дайындығы жеткілікті маман 

даярлауға қажеттілік туындайды. Білім беру жүйесінде әлеуметтік шындық 

және оларды көрсететін тенденциялар өз жұмысының аумағында білікті және 

кәсіби-педагогикалық мәдениетке ие мамандарға бағытталған. [2, 12-13 б.] 

 Кәсіби құзіреттілікті жетілдіруге қойылатын талаптарға тоқталып өтсем,  

ең алдымен, тәрбиешінің жалпы даярлығы болуы тиіс. Тәрбиеші философиялық 

және мәдени тұжырымдар жатқан білім беру тұжырымдамасын білуі тиіс; 

жалпы психология негіздерін, іс-әрекет теориясын білуі керек: мемелекеттік 

тілді жетік меңгерген, ал шет тілін кәсіби қажеттілігіне сай білуі тиіс; 

ақпараттық-коммуникативті технологияны еркін игеруі тиіс; табиғаттың, 

қоғамның, адам өміріндегі өзгерістерді тұжырымдай отырып, техникалық 

дамудың қарқындылығынан шет қалмауы тиіс; оқытудың техникалық 

құралдарын еркін меңгере білуі тиіс. [4, 23-25 б.] 

 Педагогтың кәсіби құзіреттілігін дамытудағы келесі даярлық-ол 

педагогтың кәсіби даярлығы. Ол үшін жас және жеке ерекшелік 

психологиясын,  педагогиканы, педагогика тарихын, тәрбие теориясын, 

еліміздің қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістерді, саралап оқытуды, жобалау 

әдістерін, тұлғалық-бағдарлы оқыту, ақпаратты талдау, сақтау, жеткізу 

негіздерін білуі керек. Сонымен қатар, педагогикалық зерттеу жүргізе алуы, 

түрлі тренингтерді ұйымдастыруға және өткізуге икемді болуы, элективті 

курстар мен қосымша білім беруге керекті дидактикалық материалдарды 

әзірлей білуі тиіс.  
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 Тәрбиеші-педагогтың оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда тікелей 

басшылыққа алатын негізгі кәсіби құзіреттіліктерді:құндылық түсінігі, жалпы 

мәдени, танымдық-тәрбиелік, әлеуметтік қызмет, жеке тұлғалық өзін-өзі 

жетілдіру, инновациялық технологияларды қолдана білу, ақпараттық 

құзіреттіліктерін қалыптастыруы қажет. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып 

өтейін. 

 Инновациялық технологияларды пайдалана білу құзіреттілігі. Мұнда 

білім берудегі жаңа технологияларды ұтымды қолдану арқылы білім беру мен 

тәрбиелеу үдерісінде сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту, зерттеу іс-әрекеті, 

т.б. жұмыс жасай білу дағдыларын қалыптастыру. 

 Танымдық-тәрбиелік құзіреттілік. Мұнда балалардың жеке танымдық іс-

әрекеті арасындағы құзіреттіліктер жиынтығы. 

Жеке тұлғалық өзін-өзі жетілдіру құзіреттілігі. Бұл педагогтың рухани 

және интеллектуалдық өзіндік дамуы, эмоционалдық тұрғыда өзін-өзі реттеу 

мен жүзеге асыру тәсілдерін меңгеруңне бағытталады.  

Әлеуметтік қызмет құзіреттілігі. Мұнда қоғамдық ұйымдар аясындағы, 

әлеуметтік қызмет аумағындағы, отбасы қатынастары мен міндеттері 

көлемінде, экономика және құқық сұрақтарында, кәсіби бағдар бойынша 

білімдері мен тәжірибелерін меңгеруін көрсетеді. [3, 164 б.] 

Қорыта келе, жоғарыда келтірілген кәсіби құзіреттіліктер құрылымдық 

компоненттерін жоғары деңгейд қалыптасуы үшін білім беру ортасы мен 

қызмет мазмұны мен бағыты оның дамуын қамтамасыз етуі керек, сонымен 

қатар әр педагог өз әрекеті мен кәсіби жетілуін саралап, бағалау керек. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

Досмагамбетова Л.Б., студент 2 курса филологического факультета 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» строится на системе категорий 

и понятий, обоснованной в «Педагогике», «Общей психологии» и «Возрастной 

психологии» и в свою очередь создает теоретическую основу для других 

психолого-педагогических учебных дисциплин. 
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Психология профобразования — комплексная учебная дисциплина. В 

качестве системообразующего фактора в данном учебнике рассматривается 

профессиональное становление личности. Поскольку становление в основном 

приходится на стадию взрослости, большое внимание в книге уделено 

обучению и развитию именно в этом возрастном периоде. 

Предметом педагогической психологии выступают явления, законы их 

развития, связанные с процессом обучения, а также механизмы психики 

субъектов образования. Субъектами образовательного процесса являются 

учащиеся, студенты, слушатели и учителя, преподаватели. Целенаправленным 

изучением структуры и динамики психологического образа в процессе 

обучения и воспитания занимается педагогическая психология. 

Педагогическая психология развивается в общем контексте научных 

представлений о человеке, которые были зафиксированы в основных 

психологических теориях, оказавших и оказывающих большое влияние на 

педагогическую мысль в каждый конкретный исторический период. Это 

связано с тем, что процесс обучения всегда выступал в качестве естественного 

исследовательского «полигона» для психологических теорий. 

Предмет каждой отрасли научного знания определяет и ее структурную 

организацию, т.е. те разделы, которые входят в данную науку. Педагогическая 

психология включает три основных раздела: 

1) психологию обучения, 

2) психологию воспитания, 

3) психологию педагога. 

Общая цель психологии профессионального образования определяется ее 

предметом — психологическими особенностями, закономерностями и 

механизмами профессионального обучения, воспитания и развития личности в 

процессе ее профессионального становления. Декомпозиция этой цели 

позволяет определить задачи учебной дисциплины и осуществляется на основе 

представленной выше структуры психологии профобразования. 

Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

Часто педагогическую технологию определяют как:  

 •          Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов   педагогической   деятельности, 

особенности их взаимодействия, управление которыми      обеспечивает 

необходимую эффективность учебно-воспитательного        процесса; 

 •         Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального 

опыта, а также техническое оснащение этого процесса;  

 •         Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса 

или последовательность определённых действий, операций, связанных с 

конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение 

поставленных целей (технологическая цепочка). 
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В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в образовании. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет 

педагога в коллективе, так как преподавание ведется на современном, более 

высоком уровне. Кроме того, растёт самооценка самого педагога, 

развивающего свои профессиональные компетенции. 

Таким образом, среди актуальных проблем педагогики высшей школы 

особо следует выделить: организацию дистанционного обучения в период 

пандемии, применение в обучении студентов средств виртуальной и 

дополненной реальности, профессионализацию обучения посредством 

междисциплинарных связей и организацию патриотического воспитания 

студентов. Анализ теории и практики показывает, что в нормальных условиях и 

форс-мажорных (пандемия короновируса) результативность и качество 

высшего образования неоднозначное. Поэтому, чтобы положительным образом 

повлиять на данную проблему, предлагается: 

1) при использовании средств VR/AR должна быть обоснована педагогическая 

система, контролирующая их применение; 

2) в процессе профессионализации обучения студентов с помощью 

межпредметных связей использовать технические средства для обучения 

иностранному языку. Особенное значение имеет формирование эмоционально-

ценностного отношения в процессе обучения иностранным языкам, наличие 

которого формирует мотивацию к будущей профессии; 

3) патриотическое воспитание студентов следует связывать с ежедневными 

делами не только в учебной сфере, но и в других, формирующих 

образовательную среду ВУЗа, в которых каждый студент должен себя проявить 

с наилучшей стороны (качества личности), а его должны соответственно 

заметить и оценить. Эта организованная деятельность должна носить 

непрерывный и систематический характер, и иметь особый личностный смысл 

для студента. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ 

ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ 

ҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Дуйсенбаева Райхан Дабылдиевна   

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қаласы 

 

Аңдатпа: 

Қазіргі өркениетті қоғамдағы алға қойылып отырған басты міндеттердің 

бірі арнайы білім беру жүйесіндегі жетістіктерді дамыта отырып, оны жаңаша 

бағытта ұйымдастыру нәтижесінде жан–жақты жетілген тұлғаны қалыптастыру 

мәселесі болып отыр. 

Осыған орай, арнаулы балалар мекемесінің алдында тұрған ең маңызды 

мәселе жалпы тіл кемістігі бар балалардың ерекшелігін терең зерделей отырып, 

арнайы білім беруін тиімді ұйымдастыру негізінде қоршаған өмірмен қарым–

қатынас жасауға бейім тұлғаны қалыптастыру міндеті қойылып отыр. Бұл 

міндетті жүзеге асыруда жалпы сөйлеу тілі кемшілігі бар балалардың 

байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың орны ерекше. 

Түйін сөздер: ЖСТД, медициналық көмек, артикуляциялық аппарат, 

психология, моторика, когнитивті, психолингвистика, жалпы педагогика, 

мектепке дейінгі және арнайы педагогика, логопедия, әлеуметтік көмек. 

Адам өмірінде қарым-қатынас аса маңызды, ал қарым-қатынас сөйлеу 

арқылы жүзеге асады. Сондықтан шыр етіп дүниеге келген бала қоршаған 

ортамен, анасымен дыбыс, тіл арқылы қарым-қатынас жасайды.  

Сөйлеу – адамның бір-бірімен қатынасында ойын, еркін сезімін білдіріп 

жеткізу үшін тілді қолдану үрдісі. Тілі шықпаған нәрестенің алдымен сөйлеу 

мүшелері дамиды. Жалпы, дүниеге келген сәби еріксіз дыбыс шығарады: 

қарнының ашқанын, ауырғанын немесе тағы да басқа әрекеттерін айғай салуы, 

жылау және басқа да дыбыстар арқылы білдіреді. Бұл дыбыстар сөйлеудің 

ізашары болып табылады, олардың интонациялық мәнерлілігіне қарап анасы 

баласының қарнының ашқанын, оның бір жерінің ауырып тұрғанын және тағы 

басқаны ұға алады. Бірақ та бұл дыбыстардың әлі де ешқандай сөйлеуге қатысы 

жоқ болса да олар өте маңызды. Ол жіңішке және әртүрлі қозғалысты сөйлеу 

мүшелерінің дамуына себеп болады: тыныс алу, дыбыстық және артикуляция 

мүшелері.  

Қазіргі өркениетті қоғамдағы алға қойылып отырған басты міндеттердің 

бірі арнайы білім беру жүйесіндегі жетістіктерді дамыта отырып, оны жаңаша 

бағытта ұйымдастыру нәтижесінде жан-жақты жетілген тұлғаны қалыптастыру 

мәселесі болып отыр. 

    Білім беру саласындағы қазіргі тенденциялар болашақ ұрпақтан 

әлеуметтік адамгершілік тұрғыдағы жан-жақты дамуды қажет етеді. Қоғам 

қажет ететін мұндай талаптарды орындауда балаларды сөйлеу мәдениетіне, 

мәдени санаға дағдыландыруымыз керек. Кез-келген білімді игеру білім 

берудегі нақты жүйені меңгеру ғана емес, тұлғаның ішкі дүниесінің дамуын 
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қамтамасыз ететінін түсінетін кез келді. Өмір сүру барысындағы кез-келген 

әрекеттер тілсіз жүзеге аспайтындығы белгілі. Бүгінгі білімді, мәдениетті 

адамды жай «білімді» адам емес, өмір сүруге бейімделген, құзыретті адам 

ретінде тануымызға болады. Білім беру үрдісіндегі балабақша түлегіне білім 

мен оның жетістігін игерту қарым-қатынас құралы – сөйлеу тілінің көмегімен 

жүзеге асырылады. Сөйлеу оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі бөлігі бола 

отырып, білім алушылардың дағды мен іскерлікті игеру түрткісі болып 

табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда ғылым мен білімнің дамуында нәтижелі 

бағыттар ретінде тұлғаны және оның танымдық әрекетін зерттеу негізге 

алынып отыр. Сөйлеу тілін дамыту жүйесіндегі негізгі элемент қойылған 

мақсат-міндеттерді шешуге қажетті педагогикалық-психологиялық жағымды 

жағдайларды туғызу болып табылады. Сөйлеу қарым-қатынастар бірлігіндегі 

қалыптасатын қоғамдық мәселе ретінде қарастырылғанымен, әлі де болса 

зертттеулерді қажет етеді. Қазіргі қоғамдық дамудың барысы педагогикалық 

үрдістегі қарама-қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Педагогика мен 

психологиядағы, арнаулы педагогикадағы теорияларда балалардың жалпы 

сөйлеу белсенділігі мен сөйлеу әрекетін арнайы жұмыстар арқылы 

ұйымдастырудың қажеттігі анық байқалады. 

Дыбыстарды дұрыс айта білмеудің себебі әдетте, артикуляциялық 

моториканың бұзылуынан немесе жеткіліксіз қалыптасуынан болады. 

Моториканың бұзылуынан немесе жеткіліксіз қалыптасуынан болады.Бұл 

орайда балалар артикуляциялық аппарат мүшелері арқылы қозғалыстарды 

дұрыс жасай алмайды, әсіресе , тілмен дұрыс қимыл жасай алмайды, соның 

салдарынан дыбыс бұрмаланып, анық айтылмайды 

    ЖСТЖ I-деңгейіндегі балаларда еліктеп сөйлеу әрекеті төмен 

болғандықтан, балаға қызықты ойын фрагменттерін қолдана отырып,оны 

қарапайым дыбыс кешендерін айтуға итермелейтін қарым қатынас 

жағдайларын жасау керек. Ол үшін баланы ересектердің әр түрлі 

тапсырмаларды орындауына еліктеуге үйретуге бағытталған тапсырмалар 

пайдалы. (Мен сияқты орында - қолдарыңды бұлға; саусақтарыңды жұдырыққа 

түй; аяқтарыңды екі рет «топ-топ»-деп тарсылдат; адасып кеткен балаларды 

ауу-деп шақыр; бала қалай жылайтынын уа-уа - деп келтір; суық жел соққанын 

келтір –у-у-у; масаның ызыңын келтір пи-пи-пи; машинаның дыбысын келтір –

би-би-би;). [2; 39] 

Қазіргі таңда сөйлеу тілінің лексико-грамматикалық құрылымын зерттеу 

мәселесінде мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілін дамытудың үш 

негізгі бағытын бөліп көрсетеді: құрылымдық (тіл жүйесінің әр түрлі– 

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құрылымдық деңгейін 

қалыптастыру); функционалдық (тілді және оның қарым-қатынастық қызметін 

меңгеруін қалыптастыру, байланыстырып сөйлеу тілі, коммуникативтік қарым-

қатынас); когнитивті, танымдық ( тілдік құбылыстарды қарапайым түсіне білу 

қабілетін қалыптастыру). Бұл үш бағыт бір-бірімен тығыз байланысты, себебі 

бүгінгі таңда мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру 

мәселесі көптеген зерттеулердің проблемаларының қатарында болып отыр. 
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Балалардың сөйлеу тілін дамыту ісі тек лингвистикалық салада ғана емес 

(балалардың тіл дағдыларын – фонетикалық, грамматикалық, лексикалық 

меңгеру дағдысы), сонымен қатар балалардың бір-бірімен және үлкендермен 

қарым-қатынасында да қарастырылады. 

Сөйлеу тілі арқылы дыбыстарды қабылдау, талдау мен жинақтау қабілеті 

бес жасқа дейінгі аралықта жеткілікті деңгейде қалыптасып болуы керек. Бірақ 

есту мен интеллектінің бұзылуы кезінде тілдің барлық компоненттері, яғни 

фонетика, лексика, грамматиканы игеруде кемшіліктер болуы мүмкін. 

Осылайша сипатталатын сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді Р.Е.Левина ең алғаш 

рет жалпы сөйлеу тілінің бұзылуымен сәйкестендіріп берді. [3;123] 

Кейінгі кезде Қазақстанда Абай атындағы ҚазҰПУ арнайы педагогика 

кафедрасы оқытушылары (Қ.Қ.Өмірбекова, Г.Б.Ибатова, Г.Н.Төлебиева) 

мектепке дейінгі жастағы қазақ тілді балалардың сөйлеу тілінің ерекшеліктерін 

анықтауға бағытталған зерттеулер жүргізді. Зерттеу нәтижесінде қазақ тілді 

жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы бар балалардың сөйлеу тіліне тән көптеген 

кемшіліктер, қателер кездесетіні анықталды. Ол кемшіліктер сөйлеу тілінің 

құрылымдық компоненттерінің барлығына қатысты, атап айтсақ: фонетикалық, 

лексикалық, грамматикалық (сөзжасам, сөз өзгерту, сөйлем құрау) жағы. 

Сөйлеу тілі дамымаған қазақ тілді балалардың дыбыс айтуын тексеру 

барысында көбінесе ызың, ысқырық, сонор дыбыстарының жиі бұзылатыны 

байқалады. Қазақ тіліне тән дыбыстардың ішінде ң, қ, ұ,ү фонемаларын 

алмастыру, шатастыру жиі кездеседі  Сонымен қатар балалардың 

фонематикалық қабылдау деңгейі өте төмен екені, ал дыбыстық талдау 

дағдыларының қалыптаспағаны анықталды. [4;11] 

Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балаларды психологиялық-педагогикалық 

диагностикалау барысында алынған мағлұматтар логопедтің осы балалармен 

оқу процесін ең тиімді жүйе бойынша жоспарлауға және әр балаға арналған 

түзетудің жеке әдістері мен тәсілдерін іріктеуге мүмкіндік береді. 

    Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балаларды тексеру сөйлеу тілін тексерудің 

жалпы белгілі қағидаларын ескере отырып жүргізіледі (кешенді, жан-

жақтылық, жүйелілік, динамикалық т.б.).  

   Тексеру үш кезеңнен тұрады: 

Бірінші кезең – бағдарлау. Логопед бұл кезеңде баланың құжаттарымен 

танысады, ата-анасымен әңгіме барысында анамнез жинақтайды. 

Екінші кезеңде логопед баланың сөйлеу тілінің барлық компоненттерін 

тексеріп сөйлеу тілінің қорытындысын анықтайды. 

Үшінші кезеңде баланы оқу процесінде бақылау арқылы ақаулықтың 

байқалуын, өзгерістерін анықтайды. Тексерудің мазмұны және оны 

ұйымдастыру баланың сөйлеу деңгейіне байланысты болады. [5;37] 

Байланыстырып сөйлеу тілі – өз алдына жалпы сөйлеу тілінің күрделі түрі 

болып табылады.  

Байланыстырып сөйлеу – тек қана сөйлемдердің тізбегі емес, ол 

сөйлемдердің бір – бірімен тиянақты, белгілі бір ретпен, кезектілікпен, 

мазмұны жинақы құрастырылған сөйлемдердің жүйесі. Бірақ, өз ана тілін 
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білген адам, тек сөйлеп қана қоймайды, ол өз ойын байланыстырып, сөйлеу тілі 

арқылы жеткізе біледі.  

Балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру үшін, ересек адамдармен 

эмоционалды қарым – қатынас жасауға, заттық және әр түрлі ойын 

әрекеттерінде, ойлау әрекетінің көрнекі – заттық түріне, естуіне, көруіне, иіс 

сезуіне, қоршаған ортаны бағдарлауына үлкен назар аудару қажет. 

Осымен бірге ересек адамның сөйлеу тілі баланың фонематикалық есту 

қабілетінің, белсенді сөз қорының, сөздің мағынасын түсінуінің дамуына өз 

үлесін қосады. 

Сөздік қор мен грамматикалық қатардың дамуы қайталау арқылы 

меңгеріледі. Баланың грамматикалық қатардағы тілді меңгеру процесі күрделі 

және көпқырлы екенін сипаттай келе А.И. Гвоздев  ең алдымен баланың нақты 

және оңай категорияны тез меңгеретіндігін жазады. 

Басты назарды баланың сөйлеу тілінің негізгі түріне – қарым-қатынас  

түріне аудару керек. Себебі, ол баланың байланыстырып сөйлеу тілінің 

қалыптасуының бірден – бір тәсілі.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеу тілінің жалпы 

жағдайынан түсінік алу үшін қарапайым жеңіл әңгімелесу өткізіледі. Мысалы, 

Атың кім? Анаңның аты кім? Достарың бар ма? т.б. Әңгімені тек қана сұрақ-

жауаппен шектеп жүргізуге болмайды. Балаға бейнелі сурет бойынша қысқа 

әңгімені ауызекі айтып беруді ұсынады. Бала оқиға желісін еркін әңгімелей 

алатындай етіп сюжетті суреттер баланың жас ерекшелігіне сай арнайы 

іріктеліп алынады. Сюжетті сурет бойынша әңгімелеумен бірге ертегі немесе 

бала өзі күнделікті естіп жүрген қарапайымдылығымен ерекшеленетін жеңіл 

әңгімені айтқызу тәсілін қолдану қажет. 

Тілдің синтаксистік жағы байланыстырып сөйлеу және әңгімелеуге үйрету 

процесі арқылы жетіледі. Балалардың байланыстырып сөйлеуін дамыту 

сабақтарда және де күнделікті өмірде іске асады. Әдеби шығарманы қайталап 

айтып беру (әңгіме немесе ертегі), суретке қарап әңгімелеу, шығармашылық 

әңгіме, тіл дамыту сабақтары. 

Оқығанды, тыңдағанды айтып беруге үйрету сабақтарының әдістемесі осы 

топтағы балалардың байланыстырып сөйлеу деңгейіне, қойылған тәрбиелік 

мақсаттарға және де ұсынылып отырған әдеби мәтінге тәуелді. Мұндағы 

көркем-бейнелі сөз (тіл) баланың жетістігі. 

Балалардың диалогтық, монологтық сөйлеу тілін дамыта отырып, адамдар 

сөздерін мәнерлі жеткізе білуге икемдейді. Үлкендер айтқан әңгіме, ертегісін 

зейін қоя тыңдап, мазмұнын қайталап, әңгімелеп айтып беру арқылы 

грамматикалық дұрыс байланыстырып сөйлеуге үйретіледі. Шығармадағы 

жағымды, жағымсыз кейіпкерлер туралы әңгімелегенде , жақсылықтың 

жамандықты жеңгенін, сол кейіпкердің орнында өзің болсаң қайтер едің? – 

деген сияқты қызықтыратын жетекші сұрақтар қоя отырып, ой-қиялын, 

логикалық дұрыс жүйелеп, шығармашылықпен әңгімелеп айта білуге 

жаттықтырылады. Баланың байланыстырып сөйлеу тілі арнайы жоспарланған 

сабақтарда, сабақтан тыс серуен, ойын сәттерінде, ертеңгіліктер өткізуде 
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дамытылады. Байланыстырып сөйлеуге үйретуде сөздік жұмысы үнемі, жүйелі 

жүргізіліп отырады. Тілге қойылатын негізгі талаптың бірі оның 

мазмұндылығында. 

Ата-аналар мен педагогтар баланың кез келген уақытта берген жауабының 

толық, дауысының анық, ашық, мәнерлі болуын талап етуі керек. Күнделікті іс-

әрекеттің барлығында сабақ, ойын, серуен, бос уақытта баланы ауызша сөйлей 

білуге, сұраққа толық жауап беруге, сөйлемді дұрыс құрап айтуға, өз ойын 

жүйелі жеткізуге үйрету үшін жүргізілетін жұмыстар байланыстырып сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыруға негіз болады.  

Байланыстырып сөйлеуге үйретуде сөздік-тапсырмалар орындату, белгілі 

тақырып бойынша әңгіме құрастыру, өз қиялынан әңгіме, ертегі құрау, сурет 

бойынша әңгіме құрастыру керек. Баланың сөйлеу тілін жетілдіруде ойын-

жаттығулар мен дидактикалық материалдар, сюжетті рольдік ойындардың 

маңызы зор. [6; 9] 

Жалпы сөйлеу тіліндегі кемшіліктері бар балаларды дұрыс сөйлеуге 

үйрету, сөйлеу әрекетіне баулу арқылы қарапайым тұрмыста тілдік қарым-

қатынасқа түсуге үйрету жұмыстары тәжірибеде бірнеше кезеңге бөліп 

жүргізіледі. Баланың сөйлеу тілі енжар сөздік қордың дамуымен басталып, 

жаңа сөйлемдермен толықтырылып отырады. Осы аралықта бала тілінің 

белсенді түрде дамуына отбасы мүшелері, ата-аналары, балабақша 

тәрбиешілері түрліше ықпал етуі мүмкін. Бала күнделікті тұрмыстағы естіген 

сөздерін есту арқылы қандай да бір дыбыстармен қабылдайды. Естілген 

дыбыстарды, буындарды қайталап айтуда қарым-қатынасқа түсіп отырады. 

Естіп қабылдаған сөздік қорын қайта жеткізуге тырысады. Естілген 

дыбыстардың анық, дұрыс айтылуын қадағалау арқылы фонематикалық естудің 

қалыптасуы жүзеге асады. Бірте-бірте дыбыстарды, буындарды, сөз, 

сөйлемдерді игерген соң лексиканы меңгеріп, жаңа грамматикалық сөйлем 

құрастыру процесі орындалады. Аталған процесс жоғарыда айтқанымыздай, 

есту, естігенді сөз арқылы қайта жеткізумен қалыптасады. Одан әрі қарай 

сөйлеу әрекеті толық қалыптасқанша оқу дағдысы арқылы өз еркімен сөйлеу, 

белсенді сөздік қор біртіндеп жинақталады және алғашқы кезеңде көрген 

оқиғасын, заттық сыртқы бейнесін көрсетіп түсіндіре алады. 
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Введение в школьную практику  методов и приемов критического 

мышления стало взаимодействовать с игровыми педагогическими 

технологиями.  Усвоение  тем по литературе включает достаточно  большую 

группу методов и приемов, применяемых  в  урочной деятельности в форме 

использования  различных педагогических игр.  Игровая форма занятий  

применяется  учителем на уроках  посредством интерактивных игровых 

приемов и ситуаций,  которые стимулируют  деятельность обучающихся.  

По мнению исследователя Халперн Д.  критическое мышление - это 

«направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата» [1, с.44]. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. под критическим 

мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих 

высокий уровень исследовательской культуры учащегося [2]. Имжарова З.У. 

считает, что критическое мышление «практически реализует личностно-

ориентированные, субъектные подходы в обучении», поэтому «обучаемые 

проделывают интеллектуальную работу»[3, с.47]. 

Таким образом,  мы считаем, что развивать критическое мышление 

школьников означает формировать умения думать логически и 

аргументированно, а работая с художественным текстом на уроках литературы, 

развивать исследовательские навыки. Технология развития критического 

мышления является одной из инновационных, позволяющих  ориентироваться 

на  позитивные результаты в формировании мыслительной деятельности  

учащихся.  

Применение интерактивных  игровых методов  с  использованием техник 

критического мышления на уроке литературы   включает следующие аспекты: 

1) дидактической цели   как формы игровой задачи; 

2) учебно-познавательной  деятельности, которая   управляется  правилами и 

формами игры; 

3) учебного материала  по предмету, применяемому как средство;   
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4) элемента  состязательности в учебной деятельности,  направленной на перевод 

дидактической задачи в игровые формы; 

5) успешности решения  дидактической   задачи  во взаимодействии с  итогами 

игры.   

  Учитель при  профессиональном подходе решает   следующие цели: 

 повышает   активность  школьников на уроке литературы; 

 в овладении учебным материалом представляет школьнику 

самостоятельность в выполнении заданий; 

 развивает общеучебные умения и навыки по предмету, обогащает 

знаниями  по литературе; 

 снижает трудности в восприятии изучаемого  художественного текста в 

зависимости от жанровой специфик текста; 

  развивает  навыки школьников в устной и письменной речи; 

 способствует  увлечению школьников   изучаемой литературой; 

 создает на уроках  креативные (с применением техник КМ), 

доброжелательные условия во взаимоотношениях между учителем и  

учащимися. 

Мы провели опытную работу в период педагогической практики                            

в 7 классе, используя  интерактивные игровые методы обучения при изучении  

эпического произведения. Работая с разделом «Сатира и юмор в литературе», 

мы изучали басенное творчество И.А.Крылова, в частности басню «Волк на 

псарне». Необходимо отметить, что в школьном  изучении басни, как 

дидактический жанр, занимают важное место и, соответственно, имеют свои 

особенности работы с ними. Басня имеет не только своё текстовое выражение, 

но и скрытую мысль(эзопов язык), а также  поучительную мораль. 

При применении интерактивной игры «Задай вопрос другу, а он – тебе», 

школьники в парах задавали вопросы: 

 Почему Крылов откликался на исторические события в стране? 

 Как Кутузов познакомился с текстом басни? 

 Как Кутузов показал, что понял смысл басни? 

Предлагаем учащимся,  как настоящим исследователям, проверить свои 

догадки и предположения, работая в группе. 

Задания для групп: 

1 группа - Сравните внешний вид Волка и его речь. Сделайте выводы. Кого  

подразумевает Крылов в образе Волка и почему? 

2 группа - Найдите цитаты, которые характеризуют Ловчего. Каким 

изображён Ловчий? Кому уделено больше места: Волку или Ловчему? Кого 

изображает Крылов в образе Ловчего? 

3 группа - Объясните дополнительный, переносный смысл выражений: 

«Попал на псарню», «Поднялся двор», «Рвутся вон на драку», «И вмиг ворота 

на запор», «Расчесться за овец», «Ощетиня шерсть, глазами, кажется, хотел 

бы всех он съесть», «Пустился в переговоры, «Ты сер, а я, приятель, сед», 

«Выпустил на Волка гончих стаю». 
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4 группа - Найдите аллегорические параллели, объясните, почему вы так 

считаете:  Волк-…, Ловчий -…, псарня -…, псы, гончие -…, псари –…  

5 группа -Опишите иллюстрацию к басне И.А.Крылова [4, с. 144]. 

Защита работы групп. Представители от  каждой группы выступают со 

своими исследованиями. 

Дидактическая игра -дискуссия  «Микрофон» использовалась   на уроке на 

этапе осмысления для достижения следующих целей:  

 выслушать различные  мнения учащихся; 

 способствовать развитию умений разбора прочитанного, развитию творческих 

способностей  и читательской наблюдательности. 

Игровая дискуссия включала вопросы: 

 Сравните  волка  из  басни «Волк на псарне» с волком из басни «Волк и 

ягненок».  Найдите сходство в их характерах и различие в сюжетах басен. 

 Какие чувства у вас вызывает финал басни? Можно ли сказать, что 

волк наказан за свои грехи? 

 Актуальны ли басни И.А.Крылова сегодня? 

В процессе работы над текстом басни мы использовали следующие 

приемы критического мышления:  «Концептуальная таблица» применялась при 

сравнении персонажей басни, прием «INSERT» использовался как  

самостоятельная индивидуальная работа с текстом «История создания басни 

«Волк на псарне», «ПОПС-формула» при ответе на вопрос: «Над чем мы 

смеемся, читая басни И.А.Крылова?».   

Таким образом, применение техник критического мышления во 

взаимодействии с литературной игрой при изучении басен показало повышение  

результативности  обучения, позитивное  изменение  отношения учащихся к 

предмету изучения.  Формирование знаний, умений и навыков   происходило в 

результате поисковой деятельности  обучающихся,  помогающей организовать  

её на уроке таким образом, чтобы достичь  эффективного результата в усвоении  

изучаемой темы учениками разного уровня речевой и мыслительной 

подготовленности, закреплялись  термины (жанр басни, аллегория, мораль 

басни).  Интерактивная игра давала быстрый результат, с помощью которого 

мы  закрепляли знания учащихся, потому что она требует моментального 

ответа и тем самым вырабатывает умение мыслить критически.  Групповая 

работа  была  связана с  коммуникативной деятельностью, которая позволила 

учащимся во время игры сплотиться, сосредоточиться в командной работе, а 

игровые методики  совершенствовали  навыки речевого общения учащихся  при  

анализе литературного материала. 
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Введение в школьную практику  методов и приемов критического 

мышления стало взаимодействовать с игровыми педагогическими 

технологиями.  Усвоение  тем по литературе включает достаточно  большую 

группу методов и приемов, применяемых  в  урочной деятельности в форме 

использования  различных педагогических игр.  Игровая форма занятий  

применяется  учителем на уроках  посредством интерактивных игровых 

приемов и ситуаций,  которые стимулируют  деятельность обучающихся.  

По мнению исследователя Халперн Д.  критическое мышление - это 

«направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата» [1, с.44]. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. под критическим 

мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих 

высокий уровень исследовательской культуры учащегося [2]. Имжарова З.У. 

считает, что критическое мышление «практически реализует личностно-

ориентированные, субъектные подходы в обучении», поэтому «обучаемые 

проделывают интеллектуальную работу»[3, с.47]. 

Таким образом,  мы считаем, что развивать критическое мышление 

школьников означает формировать умения думать логически и 

аргументированно, а работая с художественным текстом на уроках литературы, 

развивать исследовательские навыки. Технология развития критического 

мышления является одной из инновационных, позволяющих  ориентироваться 

на  позитивные результаты в формировании мыслительной деятельности  

учащихся.  

Применение интерактивных  игровых методов  с  использованием техник 

критического мышления на уроке литературы   включает следующие аспекты: 

6) дидактической цели   как формы игровой задачи; 

7) учебно-познавательной  деятельности, которая   управляется  правилами и 

формами игры; 

8) учебного материала  по предмету, применяемому как средство;   

9) элемента  состязательности в учебной деятельности,  направленной на перевод 

дидактической задачи в игровые формы; 
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10) успешности решения  дидактической   задачи  во взаимодействии с  

итогами игры.   

  Учитель при  профессиональном подходе решает   следующие цели: 

 повышает   активность  школьников на уроке литературы; 

 в овладении учебным материалом представляет школьнику 

самостоятельность в выполнении заданий; 

 развивает общеучебные умения и навыки по предмету, обогащает 

знаниями  по литературе; 

 снижает трудности в восприятии изучаемого  художественного текста в 

зависимости от жанровой специфик текста; 

  развивает  навыки школьников в устной и письменной речи; 

 способствует  увлечению школьников   изучаемой литературой; 

 создает на уроках  креативные (с применением техник КМ), 

доброжелательные условия во взаимоотношениях между учителем и  

учащимися. 

Мы провели опытную работу в период педагогической практики                            

в 7 классе, используя  интерактивные игровые методы обучения при изучении  

эпического произведения. Работая с разделом «Сатира и юмор в литературе», 

мы изучали басенное творчество И.А.Крылова, в частности басню «Волк на 

псарне». Необходимо отметить, что в школьном  изучении басни, как 

дидактический жанр, занимают важное место и, соответственно, имеют свои 

особенности работы с ними. Басня имеет не только своё текстовое выражение, 

но и скрытую мысль(эзопов язык), а также  поучительную мораль. 

При применении интерактивной игры «Задай вопрос другу, а он – тебе», 

школьники в парах задавали вопросы: 

 Почему Крылов откликался на исторические события в стране? 

 Как Кутузов познакомился с текстом басни? 

 Как Кутузов показал, что понял смысл басни? 

Предлагаем учащимся,  как настоящим исследователям, проверить свои 

догадки и предположения, работая в группе. 

Задания для групп: 

1 группа - Сравните внешний вид Волка и его речь. Сделайте выводы. Кого  

подразумевает Крылов в образе Волка и почему? 

2 группа - Найдите цитаты, которые характеризуют Ловчего. Каким 

изображён Ловчий? Кому уделено больше места: Волку или Ловчему? Кого 

изображает Крылов в образе Ловчего? 

3 группа - Объясните дополнительный, переносный смысл выражений: 

«Попал на псарню», «Поднялся двор», «Рвутся вон на драку», «И вмиг ворота 

на запор», «Расчесться за овец», «Ощетиня шерсть, глазами, кажется, хотел 

бы всех он съесть», «Пустился в переговоры, «Ты сер, а я, приятель, сед», 

«Выпустил на Волка гончих стаю». 

4 группа - Найдите аллегорические параллели, объясните, почему вы так 

считаете:  Волк-…, Ловчий -…, псарня -…, псы, гончие -…, псари –…  

5 группа -Опишите иллюстрацию к басне И.А.Крылова [4, с. 144]. 
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Защита работы групп. Представители от  каждой группы выступают со 

своими исследованиями. 

Дидактическая игра -дискуссия  «Микрофон» использовалась   на уроке на 

этапе осмысления для достижения следующих целей:  

 выслушать различные  мнения учащихся; 

 способствовать развитию умений разбора прочитанного, развитию творческих 

способностей  и читательской наблюдательности. 

Игровая дискуссия включала вопросы: 

 Сравните  волка  из  басни «Волк на псарне» с волком из басни «Волк и 

ягненок».  Найдите сходство в их характерах и различие в сюжетах басен. 

 Какие чувства у вас вызывает финал басни? Можно ли сказать, что 

волк наказан за свои грехи? 

 Актуальны ли басни И.А.Крылова сегодня? 

В процессе работы над текстом басни мы использовали следующие 

приемы критического мышления:  «Концептуальная таблица» применялась при 

сравнении персонажей басни, прием «INSERT» использовался как  

самостоятельная индивидуальная работа с текстом «История создания басни 

«Волк на псарне», «ПОПС-формула» при ответе на вопрос: «Над чем мы 

смеемся, читая басни И.А.Крылова?».   

Таким образом, применение техник критического мышления во 

взаимодействии с литературной игрой при изучении басен показало повышение  

результативности  обучения, позитивное  изменение  отношения учащихся к 

предмету изучения.  Формирование знаний, умений и навыков   происходило в 

результате поисковой деятельности  обучающихся,  помогающей организовать  

её на уроке таким образом, чтобы достичь  эффективного результата в усвоении  

изучаемой темы учениками разного уровня речевой и мыслительной 

подготовленности, закреплялись  термины (жанр басни, аллегория, мораль 

басни).  Интерактивная игра давала быстрый результат, с помощью которого 

мы  закрепляли знания учащихся, потому что она требует моментального 

ответа и тем самым вырабатывает умение мыслить критически.  Групповая 

работа  была  связана с  коммуникативной деятельностью, которая позволила 

учащимся во время игры сплотиться, сосредоточиться в командной работе, а 

игровые методики  совершенствовали  навыки речевого общения учащихся  при  

анализе литературного материала. 
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7М01504- «Химия » білім беру бағдарламасының 2- курс магистранты 

 

Оқыту мақсатына жетудің әдістемелік тәсілдерін және құралдарын  

іздестіру педагогикалық ғылым мен мектеп алдында әрқашанда тұрған 

жаһандық мәселе – білім берудің тиімділігін арттыру мәселесін зерттеу 

міндеттерінің бірі болып табылады. Қазіргі білім беру жүйесі оқытудың жаңа 

тәсілдерін талап етеді. Мектепке компьютерлік технологияны енгізу мұғалімге 

оқушыларда белгілі бір білім, білік, дағдыларды қалыптастыруға қосымша 

мүмкіндіктер туғызады. Осыған байланысты оқыту теорияларын қайта қарау, 

олардағы жаңа мүмкіндіктерді, мұғалімнің шығармашылық мүмкіндіктерін ашу 

басталады. Педагогика ғылымының қазіргі даму кезеңінде талап етілетін 

сондай теориялардың бірі – бағдарламаланған оқыту теориясы. Соңғы жылдары 

бағдарламаланған оқытуға қызығушылық білім беру жүйесінің барлық 

бөлігінде артуда. Бүгінгі таңда жеке оқушыға бағытталған оқыту бірінші 

орынға шықты. Ол оқушылардың жан-жақты дамуын білдіреді. Әрбір 

оқушының өзінің ішкі әлеміне, ойлау тәжірибесіне, белсенділігіне, 

тәжірибелеріне жүгінуі өте маңызды.Бағдарламаланған оқыту әдеттегі сыныпта 

өтетін дәстүрлі оқытудан әлдеқайда тиімді деп саналады.Себебі қажет етілген 

формада оқыту материалдарының жеткіліксіз болуынан оқытушылар өз 

бағдарламаланған оқыту материалдарын  дайындайды.  

Оқыту бағдарламасын әзірлеу әдістемесі: 

Оқыту бағдарламасын әзірлеу әдістемесі бірнеше кезеңнен тұрады 

1.Оқу ақпаратын іріктеу. Ол өте мұқият жасалуы керек, оқушыларға  түсінікті 

сөздер мен терминдермен баяндалуы қажет 

2. Материалды ұсынудың логикалық реттілігін тексеру қажет. Кейде бұл үшін 

арнайы матрицалар қолданылады 

 3. Материал жеке бөліктерге бөлінеді. Әр бөлігі құрамында аз ғана      

қорытынды        ойы бар ақпараттпардан тұрады.Бұл ақпараттар күрделілігіне, 

оқушының жас ерекшеліктеріне және басқа себептерге байланысты әр түрлі 

болуы мүмкін. 

4. Ақпараттың әр бөлігіне өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар, графикалық 

тапсырмалар, эксперименттік және есептеу тапсырмалары, жаттығулар және т. 

б. жасалады. 

5. Кері байланысты қамтамасыз ету. Бұл кезеңде құрастырушы оқу 

бағдарламасының құрылымын таңдау проблемасына тап болады. Олар әртүрлі 

болуы мүмкін-сызықты, тармақталған, тармақталған, біріктірілген. Осы 

құрылымдардың әрқайсысында оқу бағдарламасының өзіндік моделі бар. 
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Бағдарламаланған оқытудың негізгі ережелерін төмендегідей қорытындылауға 

болады: 

1. Оқу материалы оқушыға аз мөлшерде беріледі және олардың көлемі негізінен 

жеке болып табылады және білім көлемі, білімдегі олқылық, интеллект күші 

сияқты көптеген факторларға байланысты. 

2. Оқу материалының әрбір қадамы (порциясы) тест тапсырмасымен, меңгеру 

табыстылығын бақылаумен қоса беріледі. 

3. Бақылау тексеруінің нәтижесіне қарай оқушы оқу материалының сол немесе 

басқа бөліміне жіберіледі. 

Бұл ретте, типтік жағдайда басқарудың ерекшелігі мұғалімнің оқушылардың  

жауаптары мен қателеріне байланысты оқу үдерісінің нұсқаларын алдын ала 

бояуымен байланысты екенін ерекше атап өткен жөн. Осылайша, 

бағдарламаланған оқытуға арналған оқу құралының нысаны болып табылатын 

типтік «оқулық» оқу қадамдары бойынша ұсыныстардың кең желісін қамтиды. 

Нәтижесінде, негізінен, оқушының білім деңгейі бақылау параметрі болған 

кезде жеке-бағдарлы оқытуға көзқарас жасалады.  

Оқушының  дұрыс немесе бұрыс жауаптары, сондай-ақ әртүрлі типтегі 

қателер түріндегі кері байланысы кейінгі оқу қадамдарының барысын 

бақылайтын сигнал болып табылады. Рас, тағы бір рет атап өту өте маңызды, 

бүкіл басқару жүйесі өздігінен нұсқаулықта алдын ала жазылған және оқу 

процесі кезінде оны түзету мүмкін емес. 

Қазіргі уақытта бағдарламаланған оқыту жүйесінің екі нұсқасы бар. 

Сызықтық нұсқа оқу материалдарын әзірлеуді даралау «ең әлсіз» оқушыларға 

бағытталған кезде «қатесіз басқару» деп аталатынды жүзеге асырады. 

Тармақталған нұсқа «орташа» оқушылардың  типтік қателер негізінде оқытуда 

жүзеге асырады. 

 Бағдарламаланған оқыту әдістемесінің мәні ассимиляцияның минималды 

қадамына сәйкес келетін арнайы бірліктерді бөлуден тұратын оқу 

материалының арнайы құрылысын қамтиды. 

Негізінде, оқу процесінің осы кезеңінде қатенің түріне, оқушының білімі 

мен дағдысының деңгейіне байланысты әрі қарай оқытудың бағыттарын 

тармақтау мүмкін болады. Дегенмен, оқытудың әрбір қадамында пайда 

болатын көптеген нұсқаларды болжау іс жүзінде қиын, сондықтан қазіргі 

уақытта бағдарламаланған оқытудың әртүрлі элементтері қолданылады. Атап 

айтқанда, жауаптардың кең «мәзірі» бар жүйеде емтихан режимін жүзеге 

асыратын оқушылардың білімін бақылауды автоматтандыру жүйелері кеңінен 

тарады. Тағы бір нұсқа – оқушыларға  кеңес беру үшін тренажерларды, сондай-

ақ ақпараттық орталарды пайдалану. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Методы программированного обучения [155 б] 

2. С.Артуровна Технология программированного обучения.  

3. И.А.Зимняя Педагогикалық психология (екінші толықтырылған)  

4. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогические технологии / под ред. В. С. 

Кукушина. — Ростов н/Д: Изд. Центр МарТ, 2010 
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ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН 

БАЛАНЫ ОТБАСЫНДА РУХАНИ ДАМЫТУДЫҢ КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ 

 

Ерметов З., Матсапаев Ш. bina.bazi@mail.ru 

        М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, «Педагогика және  

бастауышта оқыту әдістемесі» мамандығының 4 курс студенттері 

 

Ел Президенті Қ.-Ж.К.Тоқаев өзінің: «Халық бірлігі және жүйелі 

реформалар – Ел өркендеуінің берік негізі» атты жолдауында, «Жаңа қоғамды 

құрушылар қандай болуы керек, қандай азаматты тәрбиелеу керек деген 

мәселеге зор көңіл бөлініп, оған ғылыми дәйекті жауап іздестірілген. Ол - 

өркениет әлеміне  қазақ құбылысы болып кіретін азаматты дайындау», керектігі 

көрсетілді [1, 2-3 б.]. 

Өзге де кез келген халықтардағыдай, қазақтардың мәдени мұраларының 

құрамдас бөлiгi-педагогикалық идеялар мен тәрбиелiк тәжiрибелердiң 

жиынтығы, бүгiнгi таңда осы тәжiрибенi оқып-үйрену мен ғылыми жүйеге 

түсiру; болашақ мектеп пен отбасы тәрбиесiнде оны пайдаланудың ғылыми 

теориялық негiздерiн жасау; педагогиканың негiзiн мұғалiмдердiң рөлін 

теориялық, практикалық iстерiне айналдыру; педагогиканың алғышарттарын 

дайындау процесiнде пайдалану аса маңызды. Бiздiң зерттеуiмiзге әлеуметтiк, 

археологиялық, этнографиялық және психологиялық, педагогикалық 

әдебиеттер негiз етiп алынды. Мектеп пен отбасының ынтымағын  және 

болашақ мұғалім рөлін ұлы педагогтарының еңбектерiнде көрiнiс тапты.  

ХХ ғасырдың басында Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, М.Әуезов және т.б. қазақ зиялылары ұлттық сана-

сезiм мен тәлiм-тәрбиелiк идеялардың ту ұстаушылары болды [2, 38-45 б.]. 

Мұхаммед Хайдар Дулати университеті, «Мектепке дейінгі және 

бастауыш білім беру» кафедрасының 4 курс Түрікменстан Республикасынан 

келіп оқитын студенттері осы зерттеу тақырыбына қызығушылық танытып, 

зерттеу жұмысын жүргізіп келеді.  

Отбасы ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан адам баласының әлеуметтік 

ортасы. Халықтың салт-дәстүрін әдет-ғұрыптарының сақтаушысы. Сондықтан 

отбасы тәрбиесі халықтың ой арманымен мол тәжірибесімен ұлттық дәстүрімен 

дамып ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жеткен тарихи мұра. Отбасы ең алғашқы 

жастарды тәрбиелеу мұрасы, оның негізгі мақсаты балалар тәрбиесі. Әрбір 

отбасыда балалардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ең бірінші ата-

ана тәрбиесіне байланысты  [3, 22-38 б.]. 

Сондықтан отбасы тәрбиесін зерттеуге ежелден бері көптеген ғалымдар 

ерекше көңіл бөлуде. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» деп аталатын 

педагогикалық дастанында тәрбие мазмұны мен әдіс-тәсілдері қарастырылса, 

Қ.А.Яссауидің «Диуани Хикмет» (Даналық кітап) отбасы тәрбиесінің діни, 
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ұлттық және рухани бағыттарының дамуы, М.Қашғари еңбектеріндегі отбасы 

тәрбиесінің мазмұны мен ұлттық ерекшеліктері, әл-Фараби еңбектерінде 

отбасы тәрбиесінің мемлекеттік деңгейде қарастырылуы, отбасы бүкіл түрік 

халқына ортақ көрініс бергенін анықтайды [3, 11-20 б.].  

Сонымен қатар өткен ғасырларда өмір сүрген ұлы даналар отбасы 

тәрбиесін ұйымдастыру бүкіл мемлекеттегі тәлім-тәрбиені ұйымдастырумен 

байланысты екені көрсетілген. Бұл ғалымдар еңбектерінде мемлекетті басқару 

саясатының баяндалуымен қоса сол дәуірдегі отбасындағы бала тәрбиесін 

мемлекет жағынан басқарып отыру қажеттілігі дәлелденген. 

Қазақтың дәстүрлі отбасы тәрбиесі Х-ХІІ ғасырлардағы қазақ 

тайпаларында қалыптаса бастағанын Қ.Т.Әтемова өз зерттеулерінде 

дәлелдеген. Ол өз еңбектерінде қазақ халқының отбасы тәрбиесі дәстүрлі 

қалыптасуы мен дамуына қоғамдық-әлеуметтік жағдайлардың ықпалы 

төмендегідей шарттармен жүргенін көрсетеді: 

1.Қазақ халқының отбасындағы бала тәрбиесін ұйымдастыруға олардың 

тәңірлік сенімдері мен дүниетанымдары ықпал еткен. Сонымен қатар, ислам 

дінінің қазақстанға келуі қазақ отбасы тәрбиесіне жаңа бетбұрыс беріп, отбасы 

тәрбиесін ұйымдастыру мазмұнына жаңа талап қоюға түрткі болған. 

2.Х-ХІІ ғасырдағы қазақ тайпаларындағы отбасы тәрбиесінің қалыптасуы 

қоғамдық-экономикалық және әлеуметтік жағдайлар мен мәдениеттің 

өркендеуіне ықпал ету нәтижесінде отбасы тәрбиесінің жаңа дәстүрі 

қалыптасты. Қоғамның дамуы тұлғаны отбасы тәрбиесі жағдайында қоғамына 

сай қалыптастыруды қажет етті. 

3.Қазақ отбасы тәрбиесінің дамуына аталмыш кезеңдегі өнер мен мәдениеттің 

дамуы, білім мен ғылымның өркендеуі әсер етті. Өйткені, мәдениет пен 

өркениеттің дамуы білімді де тәрбиелі азаматтың, қоғамда жаңа өзгерістер 

жасайтын кәсіп иелерінің қалыптасуына алып келді [4,5-9 б.]. 

Қазіргі мектепте жағдай көптеп өзгеруде: оқу және тәрбие процесінің 

құрылымы мен мазмұны, соған сай мұғалімдер мен оқушылардың 

көзқарастары, олардың өзара қарым-қатынасы, сабақтың ұйымдастыру 

формалары мен өткізу формалары мен өткізу технологиясы, көптеген оқу 

пәндерін оқытудағы жаңа көзқарас, сонымен қатар сыныптан тыс тәрбие 

жұмысы. Мектепті басқару ісі біртіндеп ынтымақтастық педагогика бағытты 

ұстануда. Яғни, педагогикалық әрекеттегі үшбұрыш-демократиялық қарым-

қатынасқа ие болуда. 

Бүгінде мектептің ата-аналармен жұмысының кейбір дәстүрлі түрлері 

өзінің маңызын жоюда: ата-аналар лекториясы мен университеттері, ата-

аналардың ашық күні, ата-аналардың жұмыс орындарымен байланыс т.с.с. 

Ата-аналар балаларды тәрбиелеу ісінде мектеппен қарым-қатынас, тікелей 

байланыс жасауды басты міндетіміз деп есептеуі тиіс, өйткені, олардың өз 

балаларын тәрбиелеудегі жетістіктері сынып, мектеп ұжымдарының оқу-тәрбие 

жұмысының нәтижесіне байланысты. Бұл жағдай оқу-тәрбие процесінің 

мазмұнын, сапасын және тиімділігін  жақсарту үшін отбасы мен мектептің 

ынтымақтасып жұмыс істеулерін қажет етеді. 
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Мектептің ата-аналармен жүргізетін жұмысының ерекшілігі осы екі 

жақтың байланысы мен әрекет бірлігінің тұрақтылығынан көрінеді. Бұл 

тұрақтылықты ең алдымен сынып жетекшісі қамтамасыз етеді. Ол мектеп пен 

отбасы арасындағы ынтымақтастықты ұйымдастыруда жетекші қызмет 

атқарады.  

Мектеп оқушылармен жұмыс істеу көп ізденуді, еңбек етуді қажет етеді. 

Әсіресе, сынып жетекшісіне жүктелер жауапкершілік мол.  

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмыс істеу қажеттілігі неде? 

-баланың өмірін ұйымдастыруда, оның тәрбиесіне қатысты мәселелерді 

шешуде ортақ көзқарастары болуы; 

-баланың отбасы мен мектеп жағдайындағы дамуын және әлеуметтенуін 

тиімді ұйымдастыру мақсатында тәрбиенің біраңғай ұстанымдарын қоюда; 

-баланың әлеуметтік- педагогикалық және психологиялық даму жағдайын 

ескере отыра, тәрбиенің мақсаты және міндеттерін дұрыс анықтау, оларды 

жүзеге асыру үшін; 

-баланың жан-жақты үйлесімді дамуы үшін тәрбиелік ықпалды тиімді 

және нәжелі ұйымдастыруда; 

-балаға мектеп пен мектептен тыс тәрбие мекемелерінің, ата-аналр мен 

жұртшылықтың педагогикалық қолдануын ұйымдастыруда; 

-баланы түрлі ортада, әртүрлі жағдайда жан-жақты жақсы танып білуі үшін; 

-балаға ықпал етудің жалпы тәсілі мен техникасын ойластыруда, әртүрлі 

өмір жағдайында оның тұлғасына әсер етуде күш-жігерді біріктіру үшін; 

-сынып жетекшісі, оқушылар және ата-аналардың жағымды көңіл-күйін, 

өзара жағымды түсіністік пен ынтамақтастық қарым-қатынасын орнықтыруда 

т.с.с. [4, 47-59 б.]. 

Зерттеу нәтижелері бойынша мынадай ұсыныстар  жасауға болады: 

-отбасылармен біліктілік тұрғысында қарым-қатынас орнату, отбасылық 

тәрбиенің теориясы мен әдісіне баса назар назар аудара отырып, оқу 

орындарында  отбасы туралы арнайы курстар енгізу; 

-отбасы тәрбиесі саласындағы теориялық зерттеулерді ширата түсу, оның 

ішінде тұрғындардың этнопедагогикалық мәдениетін арттырудың теориясы мен 

әдісіне, біртұтас ғылыми-әдістемелік орталық шеңберінде зерттеу аумағын 

кеңейте түсуге барынша назар аудару; 

-педагогикалық жалпы білім берудің ғылыми негізделген  бағдарламасын 

төмендегідей негізде одан әрі жетілдіру: а) болашақ ата-ана болатын жастарға 

бастапқы этнопедагогикалық білім беруді қамтамасыз ету; ә) мектеп 

жасындағы балалар тәрбиесінің әдістемесін жетілдіру. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА КЕЗДЕСЕТІН 

ТҰТЫҒУ ТІЛ КЕМШІЛІГІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Елтаева М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тұтықпа бұл күрделі симптомды жүйелі болып келетін, кей жағдайларда 

түзету нәтижесі көріне  бермейтін сөйлеу бұзылысының көп тараған түрлерінің 

бірі. Тұтығу 2-6 жас аралығындағы балаларда сөйлеудің белсенді 

қалыптасуының кезінде  пайда болады, баланың коммуникативті 

мүмкіндіктерін шектейді, оның психологиялық дамуын тежейді, сонымен 

қатар, баланың жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына кедергі келтіріп, 

оның әлеуметтік бейімделуін қиындатады  (И.Ю. Абелева, Агавелян О.К, К. П. 

Беккер, Л.И. Белякова,, Н.И. Жинкин, С.С. Ляпидевский, К.Н. Поливанова, В.И. 

Селиверстов, Л.З. Андронова, В.М.Школовский және т.б.).  

Тұтығу (кекештену) – сөйлеу аппаратының бұлшық еттерінің 

тартылуынан көрініс табатын сөйлеу бір қалыптылығының бұзылуы. Тұтығу – 

сөйлеу қабілеті тез дамыған балаларда сөйлеу функциясына күш түсуден, 

жарақаттанудан, сөздік дамуы тежелген балаларда орталық жүйке жүйесінің 

белгілі бір құрылымдарының зақымдануынан болады. [1, с. 11-13] 

Тұтықпа адамдардың сөйлеуі дыбыстарының, буындардың немесе сөздердің 

қайталануымен, дыбыстардың ұзаруымен, сөздер мен дыбыстардың үзік-үзік 

болуымен, сонымен бірге, сөз арасында қосымша дыбыстар мен сөздердің 

қабаттасып жүруімен сипатталады.Тұтығудың  этиологиялық белгілері 

бойынша екіге бөлінеді: функционалды тұтығу, органикалық тұтығу. 

     Функционалды тұтығу 2-ден  5 жасқа дейінгі балаларда сөз тіркесінің 

байланыстырып сөйлеуі қалыптасуы кезінде пайда болады. Бұл тұтығу түрі 

көбінесе ашуланшақ, күйгелек балаларда кездеседі. Көп тараған себептерінің 

бірі олар айта алмайтын  сөйлеу түрі, қиын сөздер мен түсініксіз сөздерді 

қайталау,  көлемі үлкен, мазмұны ауыр өлеңдер, баланың жасы мен дамуына 

сәйкес келмейтін әңгімелер мен ережелерді есте сақтау 

болып  табылады.  Мұндай жағдайда баланың жүйке жүйесіне шамадан тыс 

салмақ түсіру, дыбыстар мен буындарды қайталауына себеп болады. 

     Органикалық тұтығу орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануынан 

жарақаттану, нейроинфекция т.б. болады. Бұл барлық жастағы адамдарда 

кездесуі мүмкін. [2, с. 20-25] 

Мектеп жасына дейінгі жалпы сөйлеу тілі толық дамымаған балаларда өз 

ойларын жеткізу үшін сөз тіркестері мен бастапқы сөздік қорының 
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жетіспеушілігінен тұтығу жиі болады.Бала тәрбиесіндегі кейбір жағдайлар, 

балаға қаталдық көрсету,  қорқыту да оның тұтығуына әсер етуі мүмкін.  

Тұтығу үш дәрежеге ажыратылады: жеңіл, орташа, ауыр түрі. Тез сөйлегенде 

немесе орташа сөйлеген кезде ғана тұтықса – ол жеңіл түрі; тұтығудың орташа 

дәрежесінде бала өзіне таныс ортада аз тұтығады,  бөтен адамдар арасында 

тұтықпа көбейеді; ауыр түрінде бала барлық сөйлеу түрінде тұтығады. [3, с. 18-

23] 

Қазіргі кезде тұтығу пайда болғаннан кейін бірден түзету шараларын 

қолдану керектігі көпшілікке мәлім. Әдетте бұл кемістік бастапқы сатысында 

жеңіл түрде болады, бірақ жеңіл түрінде көп байқалмайтын тұтығу бірте-бірте 

күшейе түсуі мүмкін. Тұтығу басталған кезінен уақыт өткен сайын, баланың 

мінез-құлқының өзгеруіне себеп болатын ауыр да, тұрақты кемістікке 

айналады. Сонымен қатар ол баланы қалыпты қарым-қатынас болмайды,жақсы 

оқуына жиі кедергі жасайды. Сондықтан аталған сөйлеу кемістігін баланың 

мектеп жасына дейін,яғни мектепке келмей тұрған кезінде түзету керек. 

Тұтығуға кешенді әсер ету мынадай бағыттардан тұрады: 

1. Дәрігерлік әсер ету. Ол баланың жүйке жүйесін қалыпты жағдайда болуын 

қамтамасыз етеді, психотерапия мен логопедиялық жұмыстар үшін ыңғайлы 

жағдайлар жасайды. 

2. Психотерапиялық әсер ету барлық логопедиялық жұмыс кезінде жүргізіледі. 

Ол баланы тұтығусыз сөйлей алатынына сендіру. 

3. Логопедиялық әсер ету. Бұл ұзақ уақыт бойына  (8-9 ай), жүйелі түрде 

жүргізілетін жүйелі сабақтар курсы болып табылады. Бұл сабақтың негізгі 

мақсаты - өмірдің кез – келген жағдайында тұтығудың жеңіл түрінен бастап, 

күрделі, қиын түрлеріне дейін балаларды дұрыс және еркін сөйлеуге 

дағдыландыру болып табылады. Сабақты бірте-бірте күрделендіре отырып, 

балалардың дұрыс сөйлеу дағдысын қалыптастыруға болады. Сонымен, 

тұтығуды жою үшін барлық сабақтар негізгі дидактикалық принциптің 

кезектілігіне және жүйелігіне бағынуға тиіс. 

4. Логопедиялық  ритмика (ырғақ). Ол әр түрлі жаттығулар мен ырғақтар 

немесе балалардың сөйлеуіне байланысты қозғалыс ойындарынан тұрады. 

Мұндай жаттығулар мен ойындар жалпы және сөйлеу моторикасының дамуына 

ықпал етеді, сигнал бойынша әрекет жасауға, өзін-өзі меңгере білуге, ырғақты 

сезінуге тәрбиелейді, қозғалыс координациясын дамытады.Тұтықпа сөйлеу 

кемістігінің ішінде ең күрделісі болғандықтан тексеруді дәрігерлік, 

логопедиялық және психологиялық жағынан кешенді жүргізу қажет. [4, с. 20]  

Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі балалардың арасында сөйлеу тілінің 

бұзылыс түрлері жиелеп барады. Сондықтан ол қазіргі қоғамда өзекті мәселе 

болып отыр. 
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ДИЗАРТРИЯСЫ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ 

СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Есенжолова Айдана, Жанбекеева Аружан, Жеңіс Орынгүл 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Арнайы педагогика 

мамандығының студенттері 

 

Түйіндеме: Дизартрия тіл кемшілігіне сипаттама беріліп, дизартриясы 

бар мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің даму туралы баяндалады.  

Дизартрия тіл кемшілігі бұлшық еттердің салдануы, құрысуы, 

әлсіздігімен сипатталатын, сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысын тежеп, 

баланың тіл дыбыстарын айтуына кедергі болады. Оның себептері жүктілік 

патологиясымен, туылу кезіндегі ұрық асфиксиясы мен гипоксиясы, нәрестелік, 

сәбилік, ерте балалық шақтағы инфекциялық аурулармен, бас сүйегінің жарақат 

алуымен түсіндіріледі. Аталған себептерге байланысты дизартрияның түрлері 

де белгіленген. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тіліне жүргізілген 

логопедиялық зерттеулер барысында анамнезінде пренатальдық кезеңдегі бас 

миының жарақат алғандығы көрсетіледі. Көп жағдайда невропатолог мамандар 

бұл балаларға минимальды ми дизфункциясы диагнозын қойып, логопедиялық 

жұмыстарды қабалдауға кеңес береді. Өйткені, бас миындағы жеңіл 

жарақаттардың өзі сөйлеу зоналарының жұмысын тежеп, тілдік қарым-

қатынасқа түсу қабілеттерін төмендетеді «Жүйке жүйесінің перинатальдық 

патологиясында жетекші орынды туылу кезіндегі соққы және ұрық асфиксиясы 

(туылу кезіндегі қрыққа оттегінің жетіспеуі) алады. Туылу кезіндегі соққы және 

асфиксия баланың ұрықтық кезеңдегі дамуын бұзып, ұрық миының дамуына 

кедергі келтіреді. Соққы бас сүйек ішілік қан құйылуға апарып, жүйке 

клеткаларының өлуіне септігін тигізеді. Бас сүйекішілік қан құйылу бас 

миының сөйлеу зоналарын зақымдап, сөйлеу зоналарының қабықтық генезін 

бұзады» [1;51]. Осының салдарынан баланың психомоторлық дамуы (еңбектеу, 

отыру, тұру, жүру) кешеуілдейді. Сәйкесінше, сөйлеудің қалыптасу кезеңдері 

уілдеу кезеңі болмауы мүмкін. Баланың алғашқы сөздерді айтуы 1-1,5 айға 

кешігеді. Сәбидің сору, жұту, ему, шайнау рефлекстері әлсіз болады. Жалпы 

ұсақ моторика мен артикуляциялық аппараттардың жұмысы да нормадан 
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ауытқып, балада қимылдық анализаторлардың жұмысы әлсірейді. Қимылдық 

анализаторлардың жұмысы әлсіз болғандықтан бала жүгіру, жүру, секіру, 

қолды сермеу, қағу түріндегі қозғалыстарды ебедейсіз жасап, тепе-теңдік пен 

дәлдікті сақтамай сияқты кедергілерге жолығады. Осы уақыттарда дизартриясы 

бар балаларға қимылдық анализаторлардың жұмысын белсендіру жұмысы 

үздіксіз, жүйелі түрде күн тәртібіне енуі қажет. Ата-аналары отбасында оларға 

арнайы бөлме арнап, тренажерлармен жұмысты күніне бірнеше рет жасауды 

қолға алғаны жөн.  

Балалардың көпшілігінде қимыл-қозғалыстың бұзылуымен қатар 

мінездерінде өзгерістер байқалады. Балалар церебральды салы кезіндегі 

ерекшеліктер, олардың туған күнінен бастап-ақ пайда болады. Мұндай 

кемшіліктер баланың  басын ұстауы, отыру мен тұру, жүру дағдысын игеруі, 

манипуляциялық қозғалысқа түсуі кезінде анық байқалады. Балалар 

церебральды салы кезіндегі орталық нерв жүйесінің зақымдануы ерікті 

қозғалысқа түсетін жүйелердің жұмысын әлсіретеді. 

Буындық тонустың жұмысы апраксиялық құбылыстар түрінде, яғни 

практикалық мақсаттағы қимыл-қозғалыстарды орындай алмаушылық (түймені 

қадай алмаушылық, бәтеңкенің бауын байлай алмаушылық), қозғалысқа түсу 

кезіндегі стереогенез (сипап-сезу арқылы заттарды тани алмаушылық) 

байқалады. Мұндай кезде таза ауада серуендеу, суға шомылу, атқа мінумен 

түсіндірілетін психотерапиялық жұмыстарды жүргізген тиімді. Осы қимылдық 

анализаторлардың жұмысын белсендіру баланың бас миындағы сопақша ми 

мен мишықтың жұмысын дамытып, осы аталған ми бұлшық еттерін 

шынықтырады. Дизартрия кезінде баланың жалпы моторикасын дамытуда 

саусақ бұлшық еттерінің жұмысын белсендіру маңызды. Саусақтардың қимылы 

арқылы баланың бас миындағы сөйлеу зоналары іске қосылып, сырттан естіген 

дыбыстарды қабылдап, оларды дыбыстап айта бастайды. «Егер саусақтардың 

қозғалыстары баланың жасына сай болса, онда сөйлеу тілінің дамуы да 

қалыпты болғаны. Егер де саусақтардың қозғалыстарыы кешеуілдесе, онда 

сөйлеу тілінің дамуы да артта қалады, бірақ бұл жағдайда жалпы моторика 

қалыпты және қалыптан да жоғары болуы мүмкін» [2;168]. Балалардың 

дыбыстарды дұрыс ажырата алмаушылық, дыбыстардың орындарын 

алмастыру, дыбыстарды тастап кету, соңғы дыбысты айтпау түріндегі 

сөйлеудегі кемшіліктер анық көрініс береді. Мұны мамандар фонетикалық-

фонематикалық естудің бұзылуымен түсіндіреді. Осы кезде логопед мамандар 

с-ш, з-ж, к-қ, т-д дыбыстары сияқты айтылуы ұқсас дыбыстарды ажырату, 

оларды сөз ішінен табуға негізделген жаттығулардың түрлерін кеңінен 

қолдануы қажет.  

Мектеп жасына дейінгі балаларда кездесетін дизартрияның ең көп 

тараған түрі жалған булбарлы дизартрия болып табылады. Бульбарлы 

дизартрия бұлшық ет тонусының бұзылуы спастикалық тип бойынша 

спазмалық түрдегі бұлшық еттердің қозғалысымен түсіндіріледі. Бұл кезде 

балалардың ауыздарынан сілекей көп мөлшерде ағады, артикуляциялық 

органдардың, әсіресе тілдің жоғары көтерілуі, оңға, солға қарай қозғалысы әлсіз 
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түрде болады. Бұл кезде логопедтер тіл бұлшық еттерінің спазмасын жоюға 

негізделген логопедиялық нүктелі массаждар жасап, құрысу, тырысу 

симпомдарын азайтқаннан кейін дыбыстарды қоюға көшеді. Дизартрияның бұл 

түрінде баланың сөйлеуі монотонды күйде болып, мұрынмен сөйлеу 

байқалады. Дыбыстарды айту кезінде ерін мен тіл бұлшық еттерінің қабысуы, 

жанасуы, астыңғы және үстіңгі жақтың бір-бірімен жымдасып, қабысуы, 

тістену рефлекстері өте әлсіз болады. Балаларда сонымен қатар, сөйлеудің 

дұрыс болмауынан ұялу, қысылу, жасқану, оқшаулану түріндегі психикалық 

күйлер болса, кейбірінде агрессия, ойын түсіндіре алмаған кезде ашулану 

түріндегі күй орын алуы мүмкін. Осындай бала психикасында болатын 

өзгерістерді болдырмау үшін дизартрия кезінде логопед мамандармен қатар 

психологтар баламен жеке дамытушылық жұмыстар жүргізіп, ата-аналарына 

осындай дизартриясы бар бала тәрбиесіне байланысты кәсіби түрде кеңестер 

беруі қажет. Осылайша ұйымдастырылған кешенді түрдегі түзету-дамыту 

жұмыстары мектеп жасына дейінгі уақытта баланың жалпы дамуын дұрыс 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тек қана сөйлеу ғана емес, баланың барлық 

таным процестерін дамытуда баланы тілдік қарым-қатынасқа түсуін еркін түрде 

жүруіне мүмкіндік береді. Балаға көрсетілетін логопедиялық массаж түрлері 

жалпы дене қимылын қалыпқа келтіруден бастап, ерін, тіл, жақ бұлшық 

еттерінің жұмысын босаңсыту, тітіркендіру, сылау, уқалау түрінде жүргізіледі. 

Дизартряиның қай түрі болмасын логопедиялық массаж бен жалпы дене 

массажы  міндетті түрде жүргізулуі тиіс. Балада саливацияны жою, тоқтату, 

ойлау мен сөйлеудің байланысын сигналдық жүйелер арқылы құру, дыбыс 

шығару органдарының жұмысын жақсартумен қалыпқа келеді. «Массаж 

тікелей механикалық әсер етумен қатар жүйке – рефлекторлы әсер етеді. 

Бұлшық ет тонусы жағдайына байланысты, массаж спастикалық бұлшық 

еттерді босаңсытуға, немесе, бос, әлсіздерін белсендіруге бағытталған» [3;32]. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңде дизартрияны түзетуге бағытталған іс-

шаралардың мазмұнын ерте диагностикалау жұмысы құрайды. Ата-ана 

баланың дамуындағы ерекшеліктерге уақытында назар аударып (өмірдің 

алғашқы жылында) күнделікті бақылауда ұстауы тиіс. Балада байқалатын 

рефлекстік қимылдар мен әрекеттер туралы жоғарыда толық баяндап кеттік. 

Аталған рефлекстердің қызметі баяулаған немесе жойылған кезде арнайы 

мамандардың қызметіне жүгінуі тиіс. Осы кезде жүргізілген ерте 

диагностикалық жұмыстар қандай да болмасын кемшілікті түзетудің, жоюдың 

жолдарын тездетеді. «Дизартрияға бейім «қатерлі топтағы» балаларға ерте 

ықпал жасап көмек көрсетсе, ол мидың компенсаторлы мүмкіншіліктерін толық 

дамытып, түзету жұмысының тиімділігін арттырады» [2;174]. Ерте ықпал ету 

қағидасына сәйкес анықталған дизартрияның симптомдарын жою әлдеқайда 

жылдам, әрі тиімді жүреді. Сонымен қатар, оқыту мен дамытудағы кешенділік 

қағидасы бойынша тек логопед мамандар ғана емес, психолог, невропатолог, 

дәрігерлердің бірлескен әрекеті де дизартриясы бар баланың жүйке жүйесіндегі 

өзгерістерді қалыпқа келтіріп, таным процестерін, қимылдық қозғалыстарын 

дәл, нақты ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Бірлескен әрекет барысында 
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баланың тұлғалық дамуы мен әлеуметтенуіне ерекше көңіл бөліп, отбасына да 

арнаулы кәсіби түрдегі кеңестерді беріп отырған жөн.   
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ХХ ғасырдың екінші жартысында бастау алған  ерте балалық шақ аутизм  

мәселесі ХХІ ғасырда да  бүкіл әлем бойынша өзектілігін жоймады. Эмоциялық 

– еріктік сферасындағы бұзылыс – бала дамуындағы ерте жас кезеңіндегі 

ауытқушылықтың ауқымды түрі, бұл дерт әлемдік қоршаған ортамен қарым – 

қатынас орнатудың болмауын білдіреді. Қазіргі таңда бұл бұзылыстың нақты 

этиологиясы айқындалмаған, дегенмен бірқатар ғалымдар (Э.Блэйхер, 

Е.А.Янушка, Л.Каннер, М.Ю.Веденина, Л.М.Шипицына, Д.Е.Жуков, 

Л.Г.Бородина [1]) өз зерттеулерінде аутизмнің туындау себебі орталық жүйке 

жүйесінің зақымдалуынан деген тұжырымдамаға тоқталады. 

Эмоциялық-еріктік сфера зақымдалуы бұл психикадағы бұзылыс. 

Аутизмге шалдықтан балалардың басым көпшілігінде мінезі тұйық, ешкіммен 

тілдеспей өз-өзімен болып, өзіндік әлемде өмір сүреді. Сенсорлық және 

аффективті жүйенің тым жоғарылауы немесе төмендеуі, әлеуметтік 

әрекеттестіктің сапалық тұрғыдан бұзылуы, қатынастағы сапалық ауытқулар, 

мінез-құлық формаларының, қызығушылықтарының және белсенділігінің 

шектеулі, қайталанбалы және стереотиптік болып кездесуі жиі көрініс табады 

[2]. 

Қазіргі кезде эмоциялық – еріктік сферасы зақымдалған балалар саны 

уақыт өткен сайын күрт артуда. Егер 2000 жылы аутизмнің таралуы 10 мың 

баланың 5-тен 26-ға дейінгі жиіліктегі көрсеткішті көрсетсе, 2005 жылы 

олардың саны артып, 250-300 баланың арасынан 1 эмоциялық-ерік 

сферасындағы бұзылысы бар бала кездесті. Дүниежүзілік ұйымның деректері 

бойынша 2008 жылы аутизмнің 1 жағдайы 150 балаға келді. 2012 жылғы 
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Американдық ауруларды бақылау және алдын алу орталығы (U.S.Centersfor 

Disease Control and Prevention) деректеріне сүйенсек АҚШ-тағы әрбір 88-ші 

балада эмоционалдық-ерік сферасында бұзылыс кездеседі, ал 2015 жылдағы 

Украина мәліметтерінде ерте жастағы аутизм 50 ер баланың арасында 1-еу, 250 

қыз балада 1-еу кездеседі [3]. Қазіргі таңда аутизм қыз балаларға қарағанда ер 

балаларда 4 есе көп кездеседі. Осы негізде көк түс әлемдік аутизмнің символы.  

Психолог О.С.Никольскаяның пікірі бойынша аутисттік дамудың 

бұрмалаушылығы «қабылдаудың күрделі формалары, қимылдағы икемділік, 

сөйлей білу мен көп нәрсені түсіну қабілеті кездейсоқ байқалған кезде де, бала 

өзінің мүмкіндігін шынайы өмірде, қоршағандармен өзара іс-әрекетте 

пайдалануға тырыспайтындығынан да байқалады. Бала аутизмінде дамудың 

қалыпты даму жолы жай ғана бұзылмайды немесе тежелмейді, ол қатты 

бұрмаланып, басқа жаққа қарай кетеді»[4]. 

Баланың сөйлеу тілі туа біткен процесс емес екенін  көптеген авторлар  

дәлелдеген. Ол онтогенез барысында адамның әлеуметтік дамуымен 

байланысты. Сөйлеу тілінің дамуы мидің орталықтарының және оларды 

жалғайтын жолдарының қалпына, баланың ой-өрісі мен дене дамуына 

байланысты болады. 

Баланың сөйлеу тілі дамуын  зерттеген ғалымдардың көпшілігі (А. Н. 

Гвоздев, Г. А. Розенгард-Пупко, А. Н. Леонтьев) екі негізгі кезеңге бөледі: 

сөйлеу тілі шыққанға дейінгі (баланың туылған кезінен бір жасқа дейін) және 

сөйлеу тілі шыққан кезен (бір жастан кейін)[5]. 

Ерте жастағы аутизм синдромы бар балалардың 80%-нда екінші туынды 

кемістік ретінде жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы кездеседі. Аутист баланың 

сөйлеу процесі бұзылғандықтан, олардың 50 пайызында мутизм және эхолалия 

жиі пайда болады.  

Мектеп жасына дейінгі эмоциялық – еріктік сферасындағы бұзылысы бар 

балалар үшін импрессивті сөйлеу тілін дамыту (сөйлеу тілін түсіну, 

фонематикалық алдын-ала елестету, номинативті сөздерді түсінуін 

қалыптастыру, етістіктерді түсінуін мен сөйлем құрылымын түсінуін 

қалыптастыру) түзете – дамыту жұмысының бастапқы негізі. Бұл балалардың 

импрессивті және экспрессивті сөйлеу тілін дамыту заңдылықтары мен даму 

кезеңдері туралы Новикова-Иванцова Т.Н., Волкова Л.С., Шаховский С.Н.  

зерттеу еңбектерінде қарастырылған [6]. 

Эмоционалдық – еріктік сферасы бұзылған балалардың сөйлеу тілін 

дамытуда TEECH, Монтессори, Вальдорф, Дельфа-142.1, Т.Питерс  және тағы 

басқа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар қолданылуда. Дегенмен, 

мектеп жасына дейінгі жастағы балаларға арналған АКТ аздық етеді. Аутизм 

синдромы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жаңа технологияларды 

қолдану маңызды, себебі бұл балаларда бейнелі – көрнекілік ес, визуалды түрде 

елестете алу қабілеті қалыптасып, дамиды. Қазіргі кезде заманауи құралдар мен 

технологияларды қолдану мектеп жасына дейінгі эмоционалды – еріктік 

сферасы бұзылған балалардың сөйлеу тілін дамытудың тиімді жолы. 

 



741 
 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Искакова М.С. Арнайы психология: Оқулық / М. С. Искакова. - Алматы: 

Эпиграф, 2016. - 256 бет 

2. Дефектология журналы –Аутизмнің көріну ерекшеліктері, Икласова М. №4 

сәуір 2014 жыл. 

3. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – Изд.2-е. – М.: Теревинф, 2007. 

– 136 с. 

4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. – М: Теревинф, 1997. – 341 с. 

5. Қ. Қ. Өмірбекова, Г. С .Оразаева, Г. Н. Төлебиева, Г. Б. Ибатова. Логопедия. 

Оқулық: Жоғарғы педагогикалық оқу орындарының дефектология бөлімдерінің 

студенттеріне арналған оқулық (Қ. Қ. Өмірбекованың редакциясымен) –  

Алматы:  ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 495 бет. 

6. Новикова - Иванцова Т.Н. От слова к фразе. – Москва, 2006. 

 

Ғылыми жетекші- п.ғ.к., доцент Досжанова С.Е. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН  ЕҢБЕКСҮЙГІШТІККЕ 

ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Ф.Б.Жиенмұрат, А.Б.Жолтілеуова, А.М. Жұбаева,  

Б.А. Закирова, А.М. Зейнова   

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Білім бағдарламасы 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі» мамандығы, 

aruka2004.75@mail.ru 

 

Қазақ халқының менталитетін айтқанда, оның басты бір ерекшелігі-ол 

тәрбиелік  қасиеті. Қазақ халқының бүкіл салт-санасы, әдет-ғұрпы, мақал-

мәтелдері, ертегі, жыр-термелері, ойын-сауығы, жұмбақтары мен 

жаңылтпаштары айналып келгенде тірелетіні тәрбиелік мәселе. Олар 

адамгершілікке, көпшілдікке, азаматтыққа баулыған. Халықты ынжықтықтан, 

жалтақтықтан құтқарып, оның ұлттық намысын ояту деген сөз, ұлтшылдық 

сананы ендіру деген сөз емес. Әрине ұлтшылдық сана капитализмнің туындысы 

нарықтық экономика  халықты бір орталыққа  топтастырғанда пайда болады. 

Қазіргі мектептерде тәрбиенің сапасына, әдіс-тәсілдерінің мазмұнына, 

мақсатына зор көңіл бөлуде және жаңаша көзқарастар қалыптастырылуда. 

Жаңа талап негізі қарқынды өркениет бағыттарынан қалыспай, терең білімді 

игеру. Осыған орай, қазақ мектептерінің оқыту жүйесінде әлемдік және ұлттық 

негізде жеке тұлғаны дамыту үшін өте орынды жағдайлар жасалып, нәтижелері 

көрінуде болашақ ұрпақты  тәрбиелеу ең басты міндеттердің бірі-мектеп 

оқушыларының іс-әрекетін ізгілендіріп, рухани дамуының дұрыс жолға 

қойылуы. Ол үшін оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттерін гуманистік 
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бағытта тәрбиелеп, олардың алдын-ала шығармашылықпен дамытуына жол  

ашу.   

Тәрбие берудің кез-келген  жүйесінің негізгі мақсаты-білім алушы (оқушы) 

тұлғасының дамуы жөнінде айта келе, ең алдымен қазіргі замандағы 

педагогикалық психологияның негізгі ережелерінің бірін атап өту қажет, оған 

сәйкес оқыту адамның психикалық және жалпы алғанда, тұлғалық дамуының 

шарты ғана емес, сонымен қатар оның негізі және құралы болып табылады. 

Оқыту мен дамытудың ара қатысының сипаты туралы сұрақ та маңызды. 

Тәрбие процесінің барлық кезеңінде белгілі бір сапалар қалыптасады, бірақ әр 

жеке сыныпта тәрбие әдісі өзгеріп отыруы тиіс. Бірінші сыныпқа дәл келетіні, 

үшінші сыныптағыларға сәйкес келмейді, ал бесінші сыныптағылар оны 

қабылдамауы мүмкін.   Тәрбиеленушілердің жекелік және тұлғалық 

ерекшеліктері. Жалпы әдістер, жалпы бағдарламалар тәрбиелік өзара әрекеттегі 

тек бастама ғана! Жекелік  және тұлғалық түзетулер қажет! Инабатты тәрбиеші 

өз әдістерінше әр тұлғаның өзіне тән қабілетгерін дамытуға, оның өзіндік 

қасиеттерінің сақталуына, "мендік" белгілерін қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін әрекеттерді жасайды. Тәрбие-қоғамдық үрдіс, қоғам мен жеке тұлғаның 

ара қатынасын қамтамасыз ететін басты жүйе. Оның негізгі өлшемі өмірге 

қажетті тұлғаның жағымды қасиеттерін дамыту болып табылады. Тәрбие 

маңыздылығы сондай, біздің болашақ ұрпағымыз тәрбиеден ғана рухани 

байлық алып, тәрбие арқылы ғана Адам болып қалыптасады. Қазіргі таңда 

еліміздегі оқу-тәрбие жұмысына байланысты болып жатқан жаңартулар білім 

мен тәрбие жұмысын қайта қарауды міндеттейді. Бүгінгі таңда тиянақты білім 

беру жүйесінде оқушылармен тәрбие жұмысын дамыту басты мақсат болып 

отыр. Осыған байланысты мектептің алдына қоятын ең басты мәселесінің бірі-

өркениетті, прогресшіл бағыттағы азаматтық-адамгершілік қасиеті мол, сондай-

ақ ұлттық тілін жоғалтпаған, өзге елдегі замандастарымен тең дәрежеде 

бәсекелесе алатын биік, өрелі, терең білімді ұрпақ тәрбиелеу. Ал мұғалім мен 

мектептің ең қасиетті міндеті-рухани бай, жан-жақты дамыған жеке, дарынды 

тұлғаны зерттеп, дамытып, қалыптастыру. Болашақты гүлдендіріп, тәуелсіздікті 

нығайтатын ұрпақ алдымен рухани ұлттық тәрбие нәрімен сусындауы қажет. 

Рухани байлық, ең алдымен, әр халықтың ұлттық әдет-салты, әдебиеті, 

мәдениеті, өнері, шыққан түп-тамырында жататыны белгілі [6, 33 б.].  

Сол ұлттың байлықты бүкіл адамзаттың өз ұрпағын тәрбиелеудегі, білім 

берудегі озық ұстанымдарымен байланыстыра отырып, әр баланың қабілетін, 

талантын ашу, өзіне-өзінің сенімін нығайтып, өзіне-өзінің жол ашуына түрткі 

жасау. Міне, бүгінгі білім беру, тәрбие ісінің басты міндеті осы! Жаңа білім 

парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның 

тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Ендеше, тәрбие-ауадай қажет.  

Иә, егеменді еліміздің жарқын болашағы болар жас ұрпаққа терең мазмұнды 

білім беру мен ұлтын сүйер патриот азамат етіп тәрбиелеу бүгінгі алға қойған 

басты міндет. Ертеңгі ел тізгінін ұстар азаматтар-бүгінгі мектеп оқушысы. Жас 

ұрпақ тәрбиесі қай заманда болмасын уақыт сөресінен түскен емес. Тәрбие 

мәселесі адам баласының ғұмырындағы көнермейтін, ажырамайтын баға 
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жетпес құндылық, бала тәрбиелеу мәселесінің негізгі өзегі-өмір тәжірибесі, өз 

халқының әдет-ғұрпы!  

Ақиқат пен аңыздың асқарында ғұмыр кешкен Бауыржан Момышұлы 

атамыздың мына сөзі де менің жанымда жүреді. «Жаудан да, даудан да 

қорықпаған қазақ едім, енді қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке 

бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам. Екінші, немересіне ертегі айтып беретін 

әженің азаюынан қорқам. Үшінші, дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп 

келеді. Солардан қорқам» деген атамыздың осы қорқынышын болдырмайтын, 

бесік жыры үнінің құдіретіне тәнті болып өсетін баланың тәрбиеленуіне, 

ертегіні құмарта тыңдап, оның қызығына тамсана білетін жеткіншектің 

көбеюіне, дәстүрімізді сыйлайтын намысты ұл мен қыздың өсуіне тірек 

болатын тәрбие жұмысы  ұлттық мінез, ұлттық келбетіміздің ажарлануына жол 

ашады.       

Заманымыздың заңғар жазушысы М. О. Әуезов: «Адам баласы жан 

жемісін татпай, өмірдің терең мағынасында шын мақсатын түсіне алмайды» 

деген екен. Жан жемісі алдымен оқу-білім, тәрбие десек, сол жемісті берер 

мәуелі ағашымыз мектеп, ол мектептің жүрегі- мұғалімдер емес пе?! Мектеп-

білім ошағы, тәрбие ордасы, тағылым табалдырығы. Мектеп-тұлғаның толық 

қалыптасуына жағдай жасайтын әлеуметтік орта. Әр жеткіншек-зерттелмеген 

құпия. Сол зерттелмеген құпияны ашып, баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін 

тани білу-ұстаз атаулыға үлкен салмақ тастап отыр.   Сондықтан ұстазға 

жүктелетін міндет ауыр»,-деген болатын. Ендеше елдің ұлтжанды азаматын 

тәрбиелеймін деген кез келген ұстаз ұлттық мәдениетпен, тарихи, мәдени 

мәліметтер және құнды ата-баба мұраларымен қарулануы қажет [6, 35 б.]. 

Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек,-

деп Абай айтқандай, жүректің жылуы, махаббат, ар-намыс, қайрат-жігер деген 

сезімдері бар рухтың мекені- мектеп мұғалімдерінің жүрегі болуға тиіс. 

Қазіргі қазақ мектептері оқыту мен тәрбиенің сапасына, әдіс-тәсілдерінің 

мазмұнына, мақсатына зор көңіл бөлуде және жаңаша көзқарастар 

қалыптастырылуда. Жаңа талап негізі қарқынды өркениет бағыттарынан 

қалыспай, терең білімді игеру. Осыған орай, қазақ мектептерінің оқыту 

жүйесінде әлемдік және ұлттық негізде жеке тұлғаны дамыту үшін өте орынды 

жағдайлар жасалып, нәтижелері көрінуде. Ең бастысы, оқу-тәрбие үрдісінде 

оқытудың тиімді жолдарын табу, оқушыны іздену, үйрену әрекетіне 

жұмылдыру, педагогтің өз әрекетіне ішкі мотивтері мен шығармашылық 

ізденісін байланыстыра отырып, кәсіби ілгерілеуіне түрткі болатын 

инновациялық технологияларды іріктей білгендігінде. Жастардың бүгінгі 

білімі-ертеңгі капиталы болатындай, ал қазіргі тәрбиесі-қазақтың қадірлі 

қасиеттерін қастерлей білетіндей болуы тиіс!        

Мәлік Ғабдуллиннің мына сөзі менің тәрбие туралы ойыма ой салды. 

«Тәрбие дегеніміз баланың үстіне кигізе қоятын дайын киім емес. Тәрбие 

жұмысының мыңдаған түрі мен қыры бар. Олар тәжірибеде сынала келе 

нәтижеге ие болады. Сондықтан тәрбие мәселесі мектеп өмірінде ешқандай 

маусымды, үзіліс дегенді білмейді, үздіксіз жүргізіліп отыратын процесс». 
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Жаңа үлгідегі ұлттық мектеп моделін жасау және оның нәтижелерін жалпы 

білім беретін мектептердің оқу-тәрбие үрдістеріне енгізудің ғылыми 

әдістемесін қамтамасыз ету керек! 

Қазақ мектебінің мәселесі-қазақ елдігінің мәселесі. Қазіргі уақытта өмірлік 

дағдылар мен біліктілікті қалыптастыру-тәрбиенің негізгі міндеті. 

Интеллектуалдық дамыған елді қалыптастырудың өзекті бір жолы толыққанды 

жеке тұлға тәрбиелеумен, оқушының жаңа ойлампаздығын дағдыландырумен, 

қазіргі ғылыми жетістіктердің негізін терең біліктендірумен ұштасады. 

Ғылыми-эксперимент жұмысының аса маңызды саласы сабақтан тыс тәрбие 

клубтары мен орталықтарын құру арқылы жүзеге асырылады, әрбір баланы 

қайталанбас тұлға деп қарастырып, оның өзгеше қасиеттерін дамыту мақсаты 

қойылған. Қай баланың болмасын бойынан жақсы қадір-қасиет іздеп табу, 

соған арқау сүйеу, оған үлкен үміт арту-ұстаз тәрбиесінің тәжірибесі болу 

керек. Тіпті баланың әрең байқалатын ізгі қасиеттерін де айтып, жақсы 

талпыныстарын бағалап, үміт білдіріп отырса, соғұрлым ол сенімді бағалай 

біледі, ашыла түседі. Сонымен қатар, жаңа білім беру мазмұнын жүзеге 

асыруда оқушының білім сапасын дамытудың мақсаты мен міндетін 

айқындаудың және тәрбие кеңістігінің тірек-талдау схемасын қалыптастыру 

қажет. Оқушыларға тәрбие арқылы білім беруде қоғамдық пәндердің атқаратын 

ролі ерекше! Ол шәкірттерге отансүйгіштік, ұлтжандылық, идеялық сенімді 

қалыптастырады. Оқушының рухани байлығын кеңейтіп, өзінің қоғамдағы 

орнын түсінуге көмектеседі, ұрпақтың ізгі талап-тілектерін оятады. Қазақтың 

ұлттық салт-дәстүрі, мәдениеті мен әдебиеті оқушылардың еңбексүйгіштік, 

ұқыптылық, моральдық қасиеттерін қалыптастырады [7, 123 б.].  

Оқу-тәрбие үрдісінде әрбір шара ата-аналардың қатысуымен өткізілетінін 

ерекше атағым келеді. Ата-ананың балаға өнегесі-барлық жағдайдағы ең күшті 

бағдар екендігі сөзсіз. Отбасындағы шынайы ұлттық тәрбие қолға алынбай, 

бала ұлттық тәрбиенің нәрін татпай, оның ұлттық менталитеті қалыптаспайды. 

Ондай жағдайда ол өзін де, өзгені де сыйлап, құрметтеп, отбасының, елінің 

намысын ойлап жарытпайды. Мұндай мәселелерде әсіресе жанұяның рөлі 

ерекше. Себебі тәрбие жанұядан басталады. Балаларды тәрбиелеуде ата-

аналарды оқу-тәрбие үрдісіне қатыстыру, олармен тығыз байланыс жасау 

мәселесі негізгі орын алуға тиіс. Қоршаған орта өзінің құндылықтарымен 

тұлғаны жасайтынын, ал бай орта болатынын ескере отырып, біз мектептің ата-

аналар, оқушылар мен мұғалімдердің өзара әрекет жасауына үнемі ашық болу 

үшін бар күшімізді салуымыз керек.. 

 «Егер баланы тәрбиеленген дәрежеге жеткізудің сәті түссе, адамгершілік 

тәрбие жеке адамды жетілдіруде тиімді ықпал жасайды»,-дей отырып, «Егер біз 

балаға қуаныш пен бақыт бере алсақ, ол бала дәл сондай бола алады»,-деген 

В.А.Сухомлинский сөзін басшылыққа алуымыз керек. Тәрбие арқылы білім 

беру-үзіліссіз жүргізілетін үрдіс, ол адамның өмірге келген күннен бастап өмір 

бойы жалғаса береді. Оның мазмұны оқушының жеке бас қасиеттерінің кең 

шеңберін қамтиды.  
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Дербес Қазақстан мемлекетінің ертеңгі болашағы-бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне 

тікелей тәуелді. Өскелең ұрпақтың рухани жан дүниесін білім нәрімен 

сусындатып, халқының ерте заманнан жинақталған асыл мұрасымен байытып, 

ұлттық дәстүрлердің озық үлгілерін санасына сіңіріп, Абайша сөйлесек, 

«көкірек көзін оята тәрбиелеу»-ата-анадан басталып, мектепте жалғасып, бүкіл 

қоғам болып ат салысатын жауапты міндеттердің ең бастысы.  

Тәрбие үрдісін ізгілендірудің және мектептен тыс тәрбие жұмысын 

жетілдірудің негізгі шарты-оқушыларға даралап ықпал ету тәсілі болып 

саналады. Оқудан бос уақытында жасөспірім ортақ істің ұйымдастырушысы, 

белсенді қатысушысы болуға үлкен мүмкіндік алады. Іске қатысушы ретінде ол 

алдына міндеттер қояды, оларды шешу жолдары мен құралдарын таңдайды 

ақпарат алды яғни жеке тұлғаның дамуы, ержетуі және әлеуметтік бағытталуы 

іске асады демекпіз. Бос уақытты жүйелі ұйымдастыру, мәдени құнды 

мазмұнмен толықтыру, әлемдік және отандық мәдениетке баулу, өзін-өзі 

саналы түрде бағалай білу сияқты аса маңызды әлеуметтік-педагогикалық 

шешуге көмектеседі. 

Оқушының демалуы, сауығуы мен бос уақытын өткізуі тәрбие ісінде 

маңызды функцияны атқарады, оны тек әлеуметтік тұрғыдан қорғау ғана емес, 

сондай-ақ, шығармашылық дамыту, рухани байыту мен интеллектуалдық 

ахуалын кеңейту үшін жағдай жасалған. Әрбір ата-ана өз баласының 

толыққанды демалуын ғана көздеп қоймай, сонымен қатар олардың қажетті 

дағды мен біліктерді меңгеруін, ой-өрісі мен іс-әрекетінің кеңейгенін қалауы 

керек.. 

    Оқушылардың бос уақыттары мәдени шараларға; көлге шомылу, көкке 

шығу, спорттық ойындар, мазмұнды мерекелермен ұйымдастырылып тұрады. 

Оқушылардың бос уақыттары мәдени шараларға; көлге шомылу, көкке шығу, 

спорттық ойындар, мазмұнды мерекелермен ұйымдастырылып тұруы керек.. 

Кiтапхана қорында оқушыға керекті кітаптар жетерлік, кітапхананың жұмыс 

уақыты таңғы сағат 9 дан, кешкі сағат 9 ға дейін Оқушылардың бос уақытына 

кинозал қызмет етеді. Және де сабақтан кейінгі уақытта үйірмелер жұмысын 

атқаруда. Оқушылардың бос уақытын тиімді өткізуі үшін дебаттық, спорттық, 

өнертапқыш клубтары және әр түрлі конкурстар, фестивальдар жүйелі түрде 

ұйымдастырылуы қажет..  

ҚОРЫТЫНДЫ 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі тарихи қысқа уақыт аралығында еліміз 

экономика, қаржы саласында прогрессивгі технологияларға арқа сүйей отырып, 

кешенді реформалар жүргізу үстінде. Сөйтіп әлемдік өркениетке қауымдаса 

отырып, қарқынды дамушы елдердің алдыңғы қатарынан көріне бастады. 

Бүгінгі таңда еліміздің әлеуметгік-экономикалық дамуының перспективалары 

нақты айқьндалып, арнаулы бағдарламалар қабылдануда. Еліміздің 

инновациялық, индустриялық одан әрі тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін 

мемлекетіміздің күш-қуатының негізі, ұлтгық қауіпсіздігіміздің кепілі, 

қоғамдық дамуымыздың жөне оның жаңа сапалық деңгейге көтерілуінің 

көрсеткіші болып табылатын білім жүйесінің, адам капиталының мәні мен 
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маңыздылығы барынша артып отырғанын атап өтуіміз керек. Осы кезге дейін 

еліміздегі білім жүйесі бұрынғы методология, құрылым мен фактологиялық 

мазмұн күйінде қалып келеді. Мұның өзі отаңдық білім саласының 

әлемдік білім кеңістігіне кірігуін, оның бүгінгі өмірдің өзгермелі жөне өскелең 

талаптары мен қажеттіліктерін қанағаттандыруың, жаңа инновациялық 

өзгерістердің ендірілуін тежеп отыр. Қазіргі мектептегі білім мазмұны пәндік 

негіздерге құрылған,  ал мемлекеттік білім стандарттары уақыттан едәуір, 

мектеп түлектерінің өмір талаптарына сай бейімділігін, компетенттілігін, 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруды толық қамтамасыз ете алмай 

отыр. Жас ұрпаққа берілетін білім мазмұны қоғам дамуының деңгейіне  тікелей 

байланысты екені мәлім. Соның бір белгісі: кешегі кеңес дәуірі кезіндегі жалпы 

білім беретін мектептегі білім мазмұны. Жалпы алғанда құрамы мен құрылымы 

жағынан ол кезеңнің білім мазмұнында "ғылым-өндіріс-білім" мәдени 

макромодель жатыр. Сондықтан жалпы білім беру жүйесіндегі басты 

ұстанымдардың бірі ғылымның барлық салаларынан білім беруге бағытталды.  

Сол себептен білім мазмұнының құрамы мен құрылымын анықтауда пәндік 

ұстаным ғана басшылыққа алынды. 
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МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ 

РЕСУРСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

  

Жалғасова Б.А 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Аннотация: Бұл мақалада жас ұрпақты білім нәрімен сусындатудың 

жаңартылған моделі негізінде сабаққа деген көзқарастар мен пікірлер, сабақтың 

екі түрге бөлінетіні, сабақты мұғалімнің ойындағыдай өткізуі үшін нені ескеру 

керектігі айтылады. Қазіргі кездегі мұғалімнің оқушыларда шығармашылық 

қабілетті дамытуы керектігін қамтылады. Мультимедиа ресурстары деп не 

қарастырылатыны талданады. Зерттеушілердің адамның түйсіктері арқылы 

қабылданатын ақпараттар негізінде мультимедиа ресурстарының екі түрлі 

жіктелісі беріледі. Визуалды ақпарат, дыбыстық ақпарат пен сенсорлық ақпарат 

деп жіктелуі мен ассоциативті және тура ақпарат бөлінуінің негізі көзбен көріп, 

естіп, қолмен ұстау екені айқындалады. Сонымен қатар, мультимедиа 

ресурстарын қолдану кезінде психологиялық ерекшеліктерді ескеруді, сонымен 

қатар биология сабағында ұлттық тәрбие берудің маңызы әлдеқайда зор екені 

талқыланды.   

 

 Жас ұрпақты оқыту кезеңінде білім берудің ұлттық моделі негізінде жаңа 

талаптар қойыла бастады. Негізінде шығармашылық ойлау жүйесін дамыту, 

ғылыми дүниетанымы мен өмірлік ұстанымының белсенді болуын оқушыларға 

арнайы педагогикалық құралдар арқылы нақтылы мақсат пен жүйелі дамыту 

арқылы қалыптастыру жатыр [1], - деп сабақ жайында түрлі ғалымдардың 

пікірлерін талқылайды. Пікірлердің барлығында дерлік оқыту үдерісі 

қарастырылмайтынын ескеріп, Н.Махмутовтың сабаққа берген анықтамасына 

қосылатындығын; ғалымның сабақты екі түрде қарастырғанын құптайтыны 

көрінеді. Тоқталық өтсек, Н.Махмутов сабақты екі түрге оқыту үдерісіне 

қатысты, сабақ қызметінің нысаны ретінде анықтама береді. Оқытушы мен 

оқушы арасында орындалатын әрі кеңістік пен уақыт шеңберінде оқытушының 

жоспарлауымен, реттеуімен жүзеге асатын субъектілер жиынтығы оқытуды 

жүргізудің негізі болып табылады. Зерттеуші оқытудың ұйымдастырудың 

негізгі нысаны деп сабақтың ерекшелігі мен сипатына байланысты екенін, әрбір 

сабақтың өзіндік мақсатының орындалуы да ерекше екенін айғақтайды. Осы 

орайда, зерттеуші, Аристотельдің сөзін келтіре отырып, жақсылық әр уақытта 

екі түрлі жағдайға тәуелді болатынын, оның ішінде кез келген қызметтің соңғы 

нәтижесін анық айқындау мен оған жетудегі қажетті тиісті құралдар екенін 

анықтап айтады. Сонда сабақты ойдағыдай өткізу сабақ кезіндегі мұғалімнің 

қызметінің мақсатын айқындауы керек, бұдан шығатыны не жасағысы 

келетінін анықтап біліп, осыдан барып мақсатты орындау болатынын айтады 

[1, 10]. Қарап отырсақ, зерттеушінің пікірінің жаны бар екеніне көз жеткіземіз. 

Сабақ жайлы жалпы айтқанымызбен, биология сабағының қызықты екенін, 

оқушылардың өзін қоршаған әлеммен жете танысатынын ескеріп, жоғарыда 
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сабаққа қойылатын талаптарды негізге алсақ, биология сабағында 

мультимедиалық ресурстарды қолданудың тиімді болатынын көреміз.  

 Қазіргі заманда дәстүрлі оқыту классикалық үлгі де, оқушылардың 

танымын, көзқарасын кеңейту мақсатында оқу бағдарламасы да жаңарып, 

шығармашылық еркіндікке, оқушылардың көру, тыңдау, ұстау қасиеттерін 

дамытуды мақсат тұтқанын көреміз. Мультимедиа дегенде, әрине, ойымызға 

компьютер, мультфильм, видеолар, аудиолар, суреттер, электронды кітаптар 

бірден келе қояды. Бұларды Неліктен екенін былайша түсіндіреміз, адамның 

бойында әлемнің жеті кереметі боларлықтай жеті қасиеті бар: есту, көру, дәм 

сезу, ұстау, сипау, иіс сезу, сенсорлы түйсіктері арқылы ақпаратты 

қабылдайтындықтан мультимедианың да тиімді тұсы да осы жерден көрінеді. 

«Ақпараттың жіктелуі жөнінде де неше түрлі өлшемі болғанына қарамастан, 

компьютер мен ақпараттық технологиялардың адамға деген әсері негізінде әрі 

оқу ақпараттарының электронды басылымдары мен ресурстарын қабылдауы 

негізінде қабылдаудың үш түрін ажыратады:  

1. Адамның көруі арқылы қабылданатын ақпарат, яки визуалды ақпарат. Мәтін, 

графикалық суреттер, мультфильмдер мен видеофильмдер.  

2. Тыңдау арқылы қабылданатын дыбыстық ақпарат музыкалық 

қойылымдарды, әндерді, көріністерден тұрады.  

3. Техникалық құралдар арқылы қабылданатын сенсорлық ақпарат негізінде 

қабылданатын айтады. Сондай-ақ, автор басқа өлшеммен де жіктеуге 

болатынын: ассоциативті және тура деп қарастырады. Ассоциативті ақпаратқа 

өзіне бұрыннан бар ақпарат негізінде қалыптасатынын, мәтінді, қойлымды, 

суреттер мен мульфильмді жатқызады. Сонымен қатар, зерттеуші осы жерде 

биология сабағын мысалға алады. Мәтінді оқу немесе мұғалімнің сөйлеуін 

тыңдау ассоциативті ақпаратқа, яки өсімдік жайлы бұрыннан бар ақпараттары 

негізінде ассоциацияға әкелетінін айтады. Ал енді тура ақпаратқа келсек, ол 

маңызды ақпараттарды жеткізуді әрі оқыту мақсатын көздейтінін көреміз. Бұл 

ақпарат түріне суреттер, дыбыстар, видеофильмдер жатқызылады. Дыбыстар 

дегенде адамның күделікті өмірде ести бермейтін шуылдарын да қоса 

қарастырады. Бұл жерде биология сабағын мысал етіп қарастырады: өсімдіктер 

жайында өткенде өсімдіктерде болатын барлық құбылыстар мен елеусіз 

шығатын дыбыстарын тыңдауға мүмкіндік алатынын, көзімен көріп тұрған соң 

адам өмірімен де байланыстыратын айта кетеді» [2]. Осындай ақпараттарды 

оқушыға жеткізетін мұғалім екенін ескерсек, мұғалімнің мақсаты тиянақты, 

терең білім беріп, пәнге деген қызығушылықты ояту мақсатында, өз бетінше 

оқу кезінде сенім білдіруі, өз білімін әрмен қарай дамытуына көмек беріп, 

жағдай жасау әрі шығармашылық деңгейіне дейін жеткізуі маңызды екенін 

айтады, зерттеуші [3]. Сонда көретініміз, мұғалім мультимедиалық ресурстарды 

оқушылардың биология сабағына деген қызығушылығын ояту мақсатында 

екенін көреміз. Әсте, тек қана бұл мақсат деп қалмау керек, оның себебі 

компьютер заманына дендеп еніп жатқан уақытта да мультимедианы қолданбау 

көп кесірін тигізеді.     Білім ақпараттанған кезеңде 

ғылымның әр саласының жетістігі түрлі бағыттарда көрінеді. Мәселен, 
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психологиядағы түстің визуалдылығы презентация жасағанда, сурет кезінде, 

мультфильм жасау барысында ескеру керек маңызды іс болып табылады. 

Мәселен, берілетін ақпарат тұтасымен жазу болмауы керек, көбіне ашық түсті 

түстер қолданылған жөн екендігі, сондай-ақ, визуалды ақпарат уақытымен 

аудиоақпаратқа ауысып отыру керектігі, визуалданған оқыту материалы 

мазмұны қатты оңай немесе қиын болмауы керек, визуалды ақпаратты ашық 

және қарама-қарсы түстермен жасамау сынды психологиялық ережелер бар. 

Сонымен қатар, мультимедиалық ресурстарды жасау кезінде әр түрлі фонда әр 

түсті болып келетін объектілерді адамның қабылдауы әртүрлі болатынын 

ескеру керек екен. Егерде объектілердің түстері мен фон түсінің ашықтығы 

сайма-сай болмаса, көру барысына ерекше зейінмен қарау, одан әрі көзге 

салмақ түсетіні анықталған [4]. Сонымен қатар, биологияны оқыту барысында 

ұлттық тәрбиеде маңызды болып табылады. Биологияны оқыту барысында 

оқушыларға ұлттық тәрбие беру білім мазмұнын тереңдетеді, қоғамдық 

әлеуметтік өмір мен ғылым-білімді ұштастыра келіп шәкірттің дүниетанымын 

кеңейтеді, өзінше ой-пікір түйіндеуге үйретеді, қоршаған ораны қорғауға 

икемдейді. Қорыта айтқанда, биология пәнін оқыту барысында ұлттық 

құндылықтар, мәдениет, салт-дәстүрлер, ырымдар туралы мәліметтерді қолдана 

отырып, жастарға ұлттық тәлім-тәрбиені бойына сіңіре аламыз. Биология 

пәнінде жастарға ұлттық тәрбие беру өте маңызды. Өйткені, қоршаған ортаны 

қорғау – бұл ұлттық міндет. Ол тек жақсы дамыған индустриялды мемлекеттер 

де ғана емес, барлық материктерді тұщы сулы бассейіндерді, теңіздерді, 

адамдар мен тірі организмдерге қажет ауа қаб а тын 

да қамтиды. Оқушыларға мектепте оқытылатын биология пәнінің өзіндік 

ерекшелігі осында [5]. 

 Қорытындылайтын болсақ, биология сабағының сан қырлы екенін, тек 

қана жануарлар мен өсімдіктер әлемімен ғана емес, ұлттық тәрбие де, 

экологиялық тәрбие қатар қаралатынын көрдік. Ұлттық тәрбиені биологияда 

өтудің тағы бір маңызды тұсы ол табиғатқа зияныңды тигізбеуді түсіндіру. 

Мәселен, кетіп бара жатқан жыланға тиіспеу немесе даланың шөбін, жаңа өсіп 

шыққан көкті жұлмауға үйретеді. Осы сабақтың қызықты әрі оқушылардың 

қызығушылығын ояту мақсатында мультимедиалық ресурстардың қолданылуы 

сабақтың тиімді өтетінін көрсетеді. Әрі мультимедиалық ресурстарды қолдану 

барысында психологиялық қырларын ескеріп, оқушыға артық салмай, 

керісінше, қызықты өткізіледі. Оқушылар көзімен көріп, қолымен ұстап 

биология сабағының ұлттық тәрбиелік, экологиялық, шығармашылық 

деңгейлерін толық қамтып, көру, есту, ұстау қасиеттері арқылы жаңа дейгейге 

шығады. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, мультимедиалық ресурстар 

алдағы уақытта күнделікті қолданысқа ие болып, дами түсетінін айтады. 

Шынымен де, компьютер заманына дендеп ене бастағанда әр баланың 

шығармашылық ойлау қабілетін дамыту мақсатында ресурстар әлі де тиімді 

болатынын көрсетеді.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Арнайы педагогика 

мамандығының студенттері 

 

Түйіндеме: Мақалада  мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар балаларды 

сөйлеуге үйретудегі логопедиялық түзету жұмыстары мен артикуляциялық 

жаттығулардың қызметі туралы баяндалады. 

Дизартия тіл кемшілігі жайындағы ғылыми талдаулар  невропатолог 

мамандардың балалар церебральды сал ауруына жасалған зерттеулерден 

басталған болатын. Осы уақыттан бастап дизартрия тіл кемшілігін ғалымдар 

бұлшық еттердің қызметінің салдануы, құрысуы, әлсіреуінен болады деген 

болжамдар жасап, дизартрия тіл кемшілігінің себептерін анықтаған. Дизартрия 

кезінде сөйлеу органдарының қызметі физиологиялық күйде бұзылады да, 

қимыл-қозғалысқа түсу белсенділігі төмендейді. Кей жағдайларда сөйлеуге 

қатысты органдардың жұмысы тіптен бұзылып, баланың сөйлеу қабілеті 

өздігінен қалыптаспайды. Өйткені, дизартрия тіл кемшілігі бас сүйегінің 

жарақат алуы, бас миындағы сөйлеуге жауапты органдардың құрысуы мен 

салдануы, бас миының ұрықтық дамуда, туылу кезінде, ерте балалық шақта 

органикалық зақымдануынан болады. «Балаларда мидың органикалық 

зақымдалуы сөйлеу тілі дамымай тұрғанда пайда болады. Сондықтан сөйлеу 

онтогенезінің барысы бұзылады (уілдеуі, былдырлауы, алғашқы сөздері кеш 

байқалады)» [1; 155].   

 Мұндай кедергілерді жоюда логопед мамандар өздерінің қызметін 

арнаулы тіл жаттығулары, қимыл-қозғалысқа түсіру жаттығулары арқылы 

жүзеге асырады. Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі дизартриясы бар баланың 
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сөйлеу тілін дамыту үшін артикуляциялық жаттығулардың алатын орны 

ерекше. Дизартрия кезінде балада артикуляциялық моторика жалпы 

моториканың бұзылуына сай тежеледі. Артикуляциялық бұзылулар 

спастикалық түрде, тыныс алудың бұзылуы, гиперсаливация, тілдің, еріннің 

қозғалыстарының әлсіздігі, тіл ұшының жоғары-төмен көтерілмеуі түрінде 

анық байқалады. Логопедиялық зерттеулер кезінде дизартриясы бар мектеп 

жасына дейінгі бала езу тарту, жымию, ерінді алға созу, сүйірлеу, тілді 

үшкірлеe, т.б. жаттығуларды жасай алмай қиналады. Артикуляциялық 

бұзылулардың қайсысы болмасын баланы сөйлеуге үйретуде айтарлықтай 

үлкен кедергілерді туғызып, баланың сөйлеу тілінің кеш дамуына әсер ететін 

жетекші фактор ретінде орын алады. Сондықтан мектеп жасына дейінгі кездегі 

баланы сөйлеуге үйрету, жалпы тұлғалық дамуын қамтамасыз ету, 

әлеуметтендіруде логопедиялық жұмыстарды сауатты түрде ұйымдастыру 

қажет. Артикуляциялық жаттығулар сөйлеу органдарының қимыл-қозғалысын 

реттеп қана қоймай, әрбір жаттығудың қызметіне қарай баланың дыбыстарды  

айтуға машықтандыратын күрделі процесс. Артикуляциялық жаттығуларды не 

үшін жасаймыз? 

Дұрыс ұйымдастырылған, таңдалған артикуляциялық жаттығулар 

дизартриясы бар баланың есту-сөйлеу қабілеттерін арттырып, баланың логопед 

маманның көмегінсіз өзі үйреніп алған жаттығуларды жасай білуінде де 

маңызды орны алады. Балаға дұрыс көрсетілген артикуляциялық жаттығуларды 

бала айнаға қарап өз бетінше жасап, қимыл-қозғалысы әлсіз органдарының 

жұмысын белсендіре алады. Әрине, бұл кезде ата-ана тарапынан бақылау мен 

қолдау көрсетілсе, жұмыстың тиімділігі артатыны белгілі.  «Арнайы 

артикуляциялық гимнастика спастикалық бұлшық еттерді белгілі бір қалыпта 

ұстау білігін арттыруға, тез ауыса білуге бағытталған. Артикуляциялық 

гимнастика енжар қимылдарды пайдаланудан басталып, енжар – белсенді және 

белсенді қимылдарға ауыстырылады. Енжар гимнастикадан артикуляция 

мүшелеріне берілген қалыпты көмекпен жасатуды көздейді (қол мен 

шпательмен, т.б.). Енжар – белсенді гимнастикада қажет қалыпты жасауда 

көмек қолданады, бірақ бала өзі сол қалыпты белсенді түрде ұстап тұрады» [2; 

32].   

Артикуляциялық жаттығуларды орындауда белгілі бір ережелер мен 

шарттар орындалуы тиіс. Өйткені, жаттығуларды орындамас бұрын ерін мен 

тіл, жұмсақ таңдай бұлшық еттерінің гипо тонусы мен гипер тонусын қалыпқа 

келтіруде арнайы ЕФК массаж жасау, логопедиялық массаж жасау жұмыстары 

жүргізілуі керек. Сөйлеу органдарында болатын құрысу, салдану, әлсіреу, 

босаңсу, т.б. түріндегі бұзылыстарды арнайы массаж түрлерімен ретке келтіру 

артикуляциялық жаттығуларды орындау барысында баланың еркін, 

қарсыласусыз жұмысқа кірісуінің кепілі бола алады. Жүйелі түрде реттілікпен 

құрылған түзету-дамыту жұмысынан кейін артикуляциялық жаттығулар 

жасалады. Артикуляциялық жаттығу жасау ережелері қарапайымнан күрделіге 

қарай ауысуды ұстанып, ересектердің көмегімен жүргізіледі. Олар: 

- жаттығулар ойын түрінде орындалғаны дұрыс; 
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- жаттығулар балаға таныс, тұрмыстық өмірмен байланысты құрылуы тиіс; 

- алдымен балаға жаттығу жасауды логопед өзі көретеді;   

- жаттығу жасауда баланың қолында айна болуы міндетті. 

Артикуляциялық жаттығуларды статикалық және динамикалық түрлеріне 

қарай топтастырып жүргіземіз. Бұл кезде негізгі қимыл-қозғалысқа түсу 

қабілеттерін жақсарту мақсатында динамикалық түрдегі «Ат шауып келеді», 

«Сағат», «Әткеншек», «Тәтті тосап» жаттығуларын орындалса, ерін қимылын 

реттеуге арналған динамикалық жаттығулар «Жымию», «Тоқаш», «Түтікше» 

жаттығуларын орындау маңызды. Статикалық жаттығулар «Ине», «Төбешік», 

«Күрекше», «Саңырауқұлақ» жаттығулары тілдің ұшына күш түсіріп, оны 

қимылсыз ұстап тұруға машықтандырады. Жаттығуларды орындау уақыты да 

нақтыланып, баланың шаршамай, жалықпай жасауын қадағалау шарт. Бала 

кейде жаттығуларды ауырсынып жасағысы келмей қарсыласуы да мүмкін. 

Мұндай кезде логопед жұмысты ойын түріне айналдырып, таным процестерінің 

қызметін жақсартуға, диагностикалауға арналған жаттығуларды қосып, 

жұмысты түрлендіргені дұрыс. Өйткені, дизартрия кезінде тек сөйлеу тіліне 

ғана фокус қоймай баланың жалпы тұлғалық дамуын, потенциалдық 

мүмкіндіктерін табу, оны дамыту жұмыстары қатар кешенді түрде 

ұйымдастырылғаны жақсы. Баланың жаттығуларды орындауына қажетті 

(механикалық жолмен) құралдар шпательдің, қозғағыш құралдардың 

стерильденуі міндетті. Мүмкіндігінше логопед маман баламен артикуляциялық 

жаттығуларды орындауда ата-анасымен бірлесе отырып (сабаққа ата-анасының 

қатысуы) жүргізуі оң нәтиже береді. «Дыбыстардың артикуляциясын үйрету, 

пассивті сөздік қорды дамыту, тыныс алу мен дауысты реттеу түрінде 

жүргізіледі» [3; 88].     

Сонымен қатар, баланың денсаулық жағдайына да қарай (қызудың 

көтерілуі, бас ауыру, әлсіздік) ауырсынулар байқалса, арнайы логомассаж, 

артикуляциялық жаттығуларды орындауда уақытша шектеулер қойылады. 

Мұндай кездерде жұмыстар уақытша тоқтатылып, баланың көңіл-күйін 

белсендіруге арналған жұмыстар орындалады. Дизартрия тіл кемшілігі 

кезіндегі артикуляциялық жаттығулардың маңыздылығы тіл, ерін, астыңғы 

және үстіңгі жақтың  синкенезиясын (еркін қозғалысын) анықтап, бұлшық ет 

тонусының жұмысын ретке келтіруге, треморды жоюға бағыт береді. Мектеп 

жасына дейінгі балаларда кездесетін дизартрияны жоюда, түзетуде 

артикуляциялық жаттығулардың маңыздылығы сөйлеу органдарының қимыл-

қозғалысын еркін түрде ұйымдастырып, дыбыстарды анық, таза айтуға 

үйретуде бала үшін де, логопед маман үшін де тиімділігі жоғары болып 

саналады. 

Дизартриясы бар балалармен логшопедиялық жұмыстарды, жаттығуларды 

орындау жұмыстары бет бқлшық еттеріні қозғалысқа түсірудегі мимикалық 

жаттығулар, бір демде сөйлеуге машықтандыруда балаға жаңылтпаштар 

айтқызу, фонопедиялық жаттығулар жасау, саусақ жаттығуларын жүргізу, 

музыкалық аспаптардың көмегімен фонетикалық-фонематикалық естуді 

дамыту жұмыстары қатар жүргізілгені дұрыс. Артикуляциялық жаттығуларды 
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орындаудың тағы бір ерекшелігі қимыл мен сөйлеудің арасындағы статикалық 

және динамикалық байланыстарды құруға, сөйлеу мен моториканың қызметін 

топтастыруға, координация мен мимиканы дамытуға ерекше әсер етеді. Осы 

айтылған жұмыстар кешенді түрде жүргізіліп, логопед, психологтар, 

тәрбиешілердің жұмыстарында бір-бірімен байланыста құрылса, мақсатқа 

бағытталған әрекетті ұйымдастырып, нәтиже беретіндігі сөзсіз.  
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Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамыту нақты бір пәнді оқыту негізінде 

жүзеге асырылуы мүмкін. Мектеп бағдарламасының пәндері арасында 

биология пәнін оқыту арқылы оқушылардың танымдық іс-әрекетінің дамуына 

ықпал етуге болады, себебі өзіндік ақыл-ой әрекеті, алынған нәтижені өзін-өзі 

тексеруі жүзеге асырылады. 

Ресей ғалымдары Б.П.Есипов, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов,  Х.А.Половников, 

Т.И.Шамова, Г.И.Щукина және басқа да ғалымдар танымдық іс-әрекетті жеке 

тұлғаның сапасы ретінде қарастырды [1, б. 76-80]. 

Жұмыс дәптері – танымдық іс-әрекеттің дамуының негізгі құралы деп 

М.Б.Волович, В.В.Давьщов,  П.Я.Гальперин,  Л.В. Занков, Е.А. Младковская, 

Д.Б.Эльконин, П.М. Эрдниев сияқты ғалымдар атап көрсетті. 

Жұмыс дәптері оқу-әдістемелік кешеннің ең негізгі құрамдас бөлігі болып 

табылады. Жұмыс дәптерінде оқытудың әртүрлі формаларына ерекше назар 

аударылады. Биология пәніне арналған жұмыс дәптерінде оқушылар тиісті 

дағдыларды игереді, биологиялық деректерді талдай отырып бір түрден екінші 

түрге айналу процестерін қарастырады. Жұмыс дәптерде көрсетілген 

практикалық тапсырмаларды орындайды, табиғатқа бақылау жүргізеді, 

зертханалық жұмыстар мен тәжірибелер жүргізе отырып, оқушыларда тарау 

бойынша түсінік қалыптасады. Оқушылар биология бойынша жұмыс 

дәптерлерін сыныпта және үй тапсырмасын орындау үшін оны өзіңіз кез-келген 

уақытта пайдалана алады [2, б. 90-92]. 
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Жаңа материалды жақсы меңгеру үшін оқушылар алдымен оқулықтан тиісті 

тақырыбын зерттеуі керек, суреттерді мұқият оқып, оқығаннан кейін 

оқулықтағы сұрақтарға жауап беру керек, содан кейін тек жұмыс дәптеріндегі 

тапсырмаларды орындауы қажет.  

Оқу процесінде жалпы оқыту құралдарын, оның ішінде жұмыс дәптерін оның 

атқаратын функцияларына сәйкес ғалымдар бірнеше ерекшеліктерін атап 

көрсетті: 

- оқушылар шындықтың белгілі бір бөліктерімен (таным) тікелей танысады; 

- оқушының танымдық қабілетін, ерік-жігерін, сезімін дамытады. 

Оқу жұмыс дәптерлерінің басқа оқу құралдарымен  салыстырғанда біршама 

артықшылықтары бар: 

1) Әртүрлі оқу материалдарының болуы; 

2) Оқушылардың өзіндік жұмысы үшін ыңғайлылығы; 

3) Пайдаланудың қарапайымдылығы - оқушылар қажетті жазбаларды, 

графикалық суреттерді дәптерге  аз уақыт ішінде орындай алады; 

4) Қолдану әдістемесінің қарапайымдылығы – барлық қажетті нұсқаулар, 

дәптердегі сұрақтар, сабақ-ойындар, сөзжұмбақтар, көңілді тапсырмалар және 

т.б. кіреді; 

5) Дәптерді сыныптың барлық оқушылары пайдалана алады [3, б. 21-23]. 

Қазіргі заманда кең таралған жұмыс дәптерлері білім беру процесінде ерекше 

рөл атқарады. Бастауыш сынып оқушыларын жұмыс дәптерін қолдана отырып 

оқыту процесі тиімдірек болады, егер: 

1. Жұмыс дәптері оқу процесін саралау және даралау мәселесін шешуге 

нақты әсер етіп, оқушылардың дамуындағы кемшіліктерді түзететін болады. 

2. Жұмыс дәптері оқу қызметін қамтамасыз ететін жалпы білім беретін 

зияткерлік дағдыларды қалыптастыруға және дамытуға бағытталатын болады, 

бұл мектеп оқушыларындағы кемшіліктердің алдын алуға және түзетуге ықпал 

етеді. 

3. Жұмыс дәптерінде белгілі реттіліктен тұратын жұмыс жүйесі болады, оқу 

процесін дараландыру, оқушылардың дамуындағы кемшіліктерді түзету 

мәселелерін шешеді. 

4. Оқушыларының даму ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс дәптеріндегі 

тапсырмалар жүйесін әзірлеу, оның ішінде: 

- дамудың психофизиологиялық ерекшеліктері; 

- жоғары психикалық функциялардың қалыптасу ерекшеліктері; 

- оқушылардың ойлау қабілетін дамыту параметрлері. 

 Биология пәнінде қолданылатын жұмыс дәптерілерінің бірнеше түрлерін 

ажыратуға болады: 

1. Көпфункциональды – оқулықтың негізінде көрсетілген барлық 

тақырыптарды толық мазмұнда қарастырады. Тапсырмалар жалпылама 

деңгейде құрастырылады. 

2. Бірфункциональды – тек бір ғана қызмет атқаратын жұмыс дәптерлері. 

Бақылау, тексеру, жоба, өзіндік жұмыс арналған жұмыс дәптері жатады [4, б. 

55-57]. 
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 Қорытындылай келе, былайша түйіндеуге болады: 

1. Оқушылардың оқу-танымдық әрекеттерінің тиімділігі оқу ақпараттарын 

меңгерумен, яғни кәсіптік білім, білік, дағдыларды игерумен ғана 

анықталмайды, сонымен қатар, игерудің проблемалық сипатымен де 

анықталады. 

2. Оқушылардың оқу-танымдық әрекеттерін басқару әдістері проблемалық 

ситуациялар туғызуға, теориялық ойлауды қалыптастыруға, жеке және 

ұжымдық оқыту формаларындағы танымдық түрткілер мен 

қызығушылықтарды дамытуда жұмыс дәптеріне бағытталады. 

3. Проблемалық оқыту басқарушылық ықпал оқушылардың шығармашылық 

кәсіптік қызметтеріне қажетті шарттар имитациясын қамтамасыз етеді [5, б. 45]. 

Жоғарыда талданған психологиялық-педагогикалық әдебиеттердің мазмұны 

негізінде, біз оқушылардың оқу-танымдық әрекеттерін басқару ұғымын 

болашақ мамандарға қоғам тарапынан қойылатын кәсіптік талаптарға сай 

оқушылардың оқу танымдық әрекеттерін 

мақсатты түрде, болжай отырып және технологиялық жағынан қамтамасыз ете 

отырып дамыту процесі деп түсіндіреміз. 
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АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ  ӘДІСТЕРІ 

 

Жолмырзаев Бекмурат Ондасынович 

Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технология колледжі,  

арнайы пән оқытушысы 

 

Бүгінгі таңда елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жалпы білім беру 

жүйесін және атап айтқанда кәсіптік даярлау жүйесін реформалау қажеттілігін 

анықтады. Жұмыс берушілер бүгінде студенттерді мемлекетпен және қоғаммен 

қатар даярлауға қойылатын талаптарды айқындай бастады. Орта кәсіптік білім 

беру мекемесінің түлегі дереу өз қызметін жоғары кәсіби деңгейде жүзеге 

асыруы керек, білімнің, дағдылардың кең жиынтығына ие болып қана қоймай, 

білікті маман болуы керек. 
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Білім беру процесінің барлық қатысушылары маманды қысқа мерзімде 

және аз шығынмен сапалы даярлауға мүдделі. Мәселенің бұл тұжырымы 

негізінен студенттерді даярлау сапасын қамтамасыз ету қажеттілігімен 

байланысты ішкі қайшылықтарға ие. Оқытудың инновациялық 

технологияларын енгізу бұл мәселені шешуге көмектеседі. 

Теориялық ережелер негізінде нарықтық қайта құру процестерін талдау 

үшін арнайы пәндердің оқытушыларынан интерактивті оқыту әдістерін, тест 

тапсырмаларын, нақты жағдайларды мақсатты пайдалану талап етіледі. 

Өз тәжірибемде дәрістер, семинарлар, студенттердің өзіндік жұмысы 

сияқты дәстүрлі оқыту әдістерімен қатар дәстүрлі емес әдістерді де кеңінен 

қолдануға тырысамын. Бұл әдістердің мәні оқу процесін диалог түрінде 

ұйымдастыру болып табылады, бұл студенттерге өз ойларын білдіруге, 

проблемалық жағдайларды талдауға және оларды шешудің тиімді жолдарын 

табуға көмектеседі. Мұндай әдістер білім деңгейін арттыруға, студенттерді 

дамытуға, болашақ кәсіби қызметте қолданылатын Дағдылар мен қабілеттерді 

қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Сонымен, дәріс сабақтары пікірталас элементтері, пікір алмасу, ми 

шабуылы бар дәріс-әңгіме түрінде өткізіледі, бұл студенттерді әңгімеге тартуға, 

мәселені ұжымдық зерттеуге, пікір алмасуға мүмкіндік береді. Оқу 

дискуссиясының әдісі күрделі және көлемді материалдарды зерттеуде тиімді. 

Студенттер тобын шағын топтарға бөлуге болады (әрқайсысы 5-7 адам) және 

белгілі бір жағдайларды қарастыруға ұсынуға болады. Студенттерге белгілі бір 

тақырып мәселелерін түсінуге және объективті тұжырымдар беруге 

шақырылады. Оқу дискуссиясының әдісінің артықшылығы - материалды 

топтастыру, студенттердің жеке тәжірибесін пайдалану, білімді бір саладан 

екінші салаға пайдалану мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар коммуникативтік 

қабілеттерді, командалық рухты, тәуелсіз ойлауды дамыту. Бұл әдіс 

студенттерге бастамашыл болуға, көптеген идеяларды қалыптастыруға 

көмектеседі. 

Арнайы пәндерді оқытуда инновация ретінде жобалау әдісі қолданылады. 

Инновациялық білім беру жобалық қызметі студенттердің танымдық 

қызығушылықтары мен шығармашылық қабілеттерін жеке дамытуға 

бағытталған оқу процесін ұйымдастырудың тиімді нысаны болып табылады. 

Бұл әдіс әртүрлі шығармашылық жұмыстардың (есептер, шолулар, рефераттар, 

Кәсіби тақырыптарға арналған баяндамалар) тұсаукесер технологиясын 

меңгеруді көздейді. Жоба әдісі зерттеуге жатады. Ол студенттердің танымдық 

дағдыларын дамытуға, өз білімдерін өз бетінше құрастыруға, ақпараттық 

кеңістікте бағдарлауға, сыни ойлау мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

негізделген. Жоба әдісі әрқашан бір жағынан оқытудың әртүрлі әдістері мен 

құралдарын қолдануды, екінші жағынан ғылымның, техниканың, 

технологияның және шығармашылық салалардың әртүрлі салаларынан білім 

мен дағдыларды біріктіруді көздейтін белгілі бір мәселені шешуді қамтиды. 

Оқу жобаларын студенттер сабақтар – конференциялар, сабақтар – 

дөңгелек үстелдер, сабақтар-аукциондар өткізу шеңберінде құрады және 
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қорғайды. Бұл жағдайда студенттер компьютерді экономикалық таным, 

ақпаратқа қол жеткізу, өз білімдерін түсіндіру және ұйымдастыру және 

практикалық сабақтар кезінде басқа студенттерге осы білімді ұсыну құралы 

ретінде қолданған кезде әзірлеуші ретінде әрекет етеді. 

Студенттердің жобаларды құруға қатысуы үлкен алдын-ала аналитикалық 

және практикалық жұмысты қажет етеді, таным деңгейін дамытады, студент 

пен оқытушының жемісті ынтымақтастығына ықпал етеді. Компьютерлік 

презентациялардың артықшылығы-сабақтың қарқынын арттыру, студенттердің 

көз алдында қажетті ақпараттың үнемі болуы, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

сабақтың кез-келген кезеңінде қажетті ақпаратқа оралу, бұл жаңа материалды 

жақсы игеруге ықпал етеді. 

Орындалған жобаларды бағалау критерийлеріне мыналарды жатқызуға болады: 

- жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптарды сақтау; 

- тақырыпты ашудың толықтығы; 

- бағдарлама шеңберінен шығатын пайдаланылған ақпарат көлемі; 

- жұмыс нәтижелерінің жаңалығы, ғылыми және практикалық маңызы; 

Пайдаланылған әдебиеттер көлемі; 

- презентация логикасы, ойлаудың сенімділігі, ойлаудың өзіндік ерекшелігі, 

жұмысты құрылымдаудың анықтығы; 

- зерттеу мазмұны мен нәтижелерін көпшілікке ұсынудың қол жетімділігі, 

қисындылығы және еркіндігі; 

- қойылған сұрақтардың мәнін түсіну, жауаптардың дәлелділігі, нақтылығы және 

түсініктілігі. 

Арнайы пәндерді оқытудағы кең таралған инновацияларға әртүрлі 

ойындарды жатқызуға болады: іскерлік, сертификаттау, ұйымдастырушылық 

және белсенділік, инновациялық, стрессті жеңілдететін және инновациялық 

ойлауды қалыптастыратын рефлексиялық ойындар, іздеу және тестілеу және 

т.б. бұл әдіс алғаш рет 1940 жылдардың басында американдық экономистер 

жасаған. Ойын-бұл экономикалық теорияны, экономикалық қатынастарды 

практикалық дамыту тәсілі. Ойындардың көмегімен экономикада болып жатқан 

нақты процестерді модельдеуге болады. Оқу ойындарының басты 

артықшылығы - теориялық білімді практикада қолдану мүмкіндігі. 

Іскерлік ойындарды пайдалану кезінде студенттердің өнімді-

трансформациялық қызметі басым болады. Атап айтқанда, оқу ойындары көп 

нұсқалы және балама шешімдермен сипатталады, олардың ішінен ең ұтымды 

таңдау жасау керек. Қазіргі уақытта оқу сабақтарындағы іскерлік ойындар 

кеңінен таралды. 

Жоғарыда аталған әдістерді қолдану мұғалімнің рөлін біршама өзгертеді: 

ол авторитарлық және білімнің жалғыз көзі болуды тоқтатады және білім беру 

процесінде студенттердің жетекшісі мен көмекшісі болады. Студенттерге тез 

өзгеретін әлемде өздеріне қажетті білімді өз бетінше іздеуге мүмкіндік беріледі, 

сондықтан олардың әрқайсысына оқу процесінің белсенді қатысушысы болуға 

және оларға берілген білімге сыни көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың 

шығармашылық құзыреттіліктерін қалыптастыруда IT құралдарының бірі 

ретінде электрондық оқулықтарды қолданудың ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктері турасында айтылады.  

Кілт сөздер: шығармашылық, құзыреттілік, ересек бала, электрондық оқулық, 

шығармашылық құзыреттілік. 

Бүгінгі күні елімізде білім беру жүйесін дамытудың басты міндеттерінің 

бірі білім мазмұнын жаңарту болып табылады. Қазіргідей заман көшіне ілесе 

алатын, бәсекеге қабілетті, , жаңалыққа жаны құмар, ойы ұшқыр, 

шығармашылы, құзыретті тұлғаны қалыптастыру мәселесі өте өзекті. Білім 

беру мазмұны балаларға тек білім, іскерлік, дағдылар жиынтығын меңгертіп 

қана қоймай, олардың тұлғасын дамытуға, өмірлік мәселелерді өз бетімен 

тиімді түрде шешуге, тұлғаның өзін-өзі анықтауына, әлеуметтенуіне және өзін-

өзі жүзеге асыруына мүмкіндік беретін әмбебап білім, тәжірибе және 

қабілеттердің жиынтығын меңгертуге бағытталған. Сондай-ақ тек қана білім 

алып қоймай, өзін жан-жақты жетілдіріп, шығармашылыққа бет бұрып, жоғары 

деңгейлі білім мен біліктерді меңгеру аса маңызды талаптардың бірі деуге 

болады. Осы тұста балаларға білім берумен қатар тәрбиелеуді, дұрыс бағыт-

бағдар беруді жүзеге асыратын, дамытып құзыретті тұлға ретінде 

қалыптастыруда тәрбиеші мамандарына өте үлкен жауапкершіліктер 

жүктелуде.  

Балалардың еркін, білімді, саналы, ойы ұшқыр, құзыретті әрі ойлауы мен 

қиялының дамып жетілуіне шығармашылық әрекеттердің рөлі ерекше. 

Шығармашылық деп отырғанымыздың өзі, түп тамыры «шығару», «ойлап 

табу» деген сөздерден шыққан. Балалардың қиялы мен креативті ойларын қоса 

отырып, жаңа дүниені ойлап табуға негізделген қызмет болып саналады. Әр 

шығармашылық әрекет балаға ерекше әсер сыйлауы тиіс. Себебі, 

шығармашылықпен айналысу арқылы бала өзін жан-жақты дамытып, ой 

ұшқырлығын жетілдіріп, белгілі көлемде білім қорына ие болады. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту жетілдіру, жеке дара тұлға ретінде 
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қалыптастыру мектепке дейінгі кезеңнен бастау алады. Яғни, мектепке дейінгі 

кезеңнен бастап балаларға еркіндік бере отырып, олардың шығармашылығын 

дамытып, білім, білік, дағдыларын дамытуды жүзеге асыру керек. 

Қазіргі балалалар өте саналы. Ақпараттарды еркін қабылдайды, талдай 

біледі, кез келген мәселелерді шешуде тапқырлық көрсете алады. Осы тұста 

балалардың қандай болмасын әрекетін мақұлдап, қолдау білдіру арқылы 

балаларды ынталандырып, одан әрі жетістікке жетулеріне септігімізді тигізе 

аламыз.    

Мектепке дейінгі балалық шақ баланың шығармашылық қабілеттерін 

дамытудың ең қолайлы кезеңі болып табылады, өйткені дәл осы кезеңде 

баланың өмірінің барлық салаларына әсер ететін прогрессивті өзгерістер 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға негіз болатын көптеген 

психикалық процестер мен жеке қасиеттерді жетілдіруге ықпал етеді. 

Мектепке дейінгі ересек жас – мектепке дейінгі балалық шақтың ерекше 

кезеңі. Бұл кезең жаңа жас сатысына, білім алудың жаңа жүйесіне, жаңа 

әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіне дайындық және көшу кезеңі. 

А. В.Запорожецтің айтуынша, " Ересек мектеп жасына дейінгі балалар енді 

жеке нақты фактілерді білумен шектелмейді, олар заттардың мәніне енуге, 

құбылыстардың байланысын өз бетінше түсінуге тырысады. Бұл жаста 

қарапайым ұғымдардың идеяларын қалыптастыруға болады". Яғни, ересек топ 

балалары тек заттар мен құбылыстардың атын атаумен шектелмей, олардың 

ерекшеліктерін көрсетіп, сипаттамалар беріп, өзара байланыстарын барынша 

түсіндіруге тырысады. Ересек жаста балалардың шығармашылық 

құзыреттіліктерін қалыптастырып, одан әрі дамыту өте маңызды. Осы жерде 

шығармашылық құзыреттілік дегеніміз не сол жөнінде айтып өткім келеді. 

Құзыреттілік ұғымының өзі объектілер мен процестердің белгілі бір 

шеңберіне қатысты берілетін және оларға қатысты сапалы өнімді қызмет үшін 

қажетті өзара байланысты жеке қасиеттердің (білім, білік, дағды, қызмет 

тәсілдері) жиынтығын қамтиды.  

Ал шығармашылық құзыреттілік деп отырғанымыз бұл шығармашылық 

қабілеттіліктің көрінісі.  

И. А. Зимний мен С. М. Коломицтің жіктемесінде шығармашылық 

құзыреттілік тобы ерекше аталып өтілген, оған авторлар белгілі бір 

құбылыстардың себептерін табу, белгілі шамалардың белгісіз байланыстарын 

табу, дәстүрлі емес жағдайларда заңдылықтарды практикалық қолдану 

мүмкіндіктерін анықтау, стандартты емес мәселелерді шешу және зерттеу 

саласындағы негізгі қайшылықтарды анықтау, жаңа міндеттер мен проблемалар 

қою деп сипаттама берген. 

Шығармашылық құзыреттілік мынадай критерийлер бойынша көрініс 

береді: 

- қызығушылық, артықшылық көрсету, шығармашылық өнімдерді жасауға 

ниет білдіру қабілеті;  

- әртүрлі қызмет түрлерінде (сурет салуда, мүсіндеуде, құрастыруда және 

т.б.) ойды іске асыру қабілеті;  
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- мәнерлі бейнені жасау кезінде әртүрлі (дәстүрлі емес) құралдарды 

пайдалану;  

- өзіндік өнімді шығармашылық қызметтің нәтижесін бағалау; өнімнің 

өзіндік ерекшелігі.  

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың шығармашылық 

құзыреттіліктерін қалыптастыруда IT құралдарының, соның ішінде 

электрондық оқулықтарды қолданудың маңызы зор. Қазіргі уақытта 

"электронды оқулық" тіркесінің түсіндірмесі өте кең: кейбір жағдайларда бұл 

қағаз оқулығының электронды нұсқасын білдіреді, ал кейбіреулерінде 

оқушыларға мәтіннен басқа, мультимедиялық материалдарды көрсетуге 

мүмкіндік беретін электронды құрылғылардағы бағдарламалардың күрделі 

жиынтығы ретінде түсіндіріледі. 

Электрондық оқулық – ақпаратты бейнелеудің әртүрлі формалары арқылы 

компьютерлік дискіден оқылатын және дискіде сақталатын, білім беретін 

электронды тасымалдағыштағы дидактикалық, әдістмелік және интербелсендік 

бағдарламалық жабдықтау. Білім беру жүйесінде электрондық оқулықтарды 

кеңінен қолданысқа енгізу балалардың танымдық белсенділігін арттырып қана 

қоймайды, сонымен қатар логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға 

шығармашылықпен еңбек етулеріне үлкен ықпал жасайды.  

Білім беру электронды оқулықтарды қолдану мүмкіндік береді: 

- Білім алушы алған білімін, өзін тексере алады; 

- Қортынды ретінде тест тапсырмаларын орындайды; 

- Балалардың қызығушылығы артады; 

- Зейін қойып көрумен қатар, түсінбеген тұстарын қайта көруге мүмкіндік 

алады; 

- Жылдам ойлауы және шығармашылығы артады. 

Электронды оқулықтарды пайдалану білім алушылардың өз бетімен, 

шығармашылықпен жұмыс жасауларына, сондай-ақ теориялық білімдерін 

практикамен ұштастыруларына үлкен мүмкіндіктер береді. 

Бүгінгі күні бәрімізге белгілі, дәстүрлі оқытудағы кітаптарды осы 

электрондық оқулықтар ауыстыру үстінде. Бұдан еліміздің күннен күнге 

дамып, ақпараттық әлемге еніп келе жатқанын аңғарамыз. Ақпараттық 

сауаттылықты меңгеріп, бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосылуға деген 

ұмтылысты байқаймыз.  

Электрондық оқулықтарды оқу үдерістерінде қолдану ең алдымен 

жаңашылдыққа бағыт алуымызды білдіреді әрі білім алушылардың оқуға деген 

қызығушылығын қалыптастырып қана қоймайды, сондай-ақ танымдық 

қабілеттерін дамытып, креативті ойлауын, шығармашылығын, белсенділіктерін 

қалыптастыра түседі.  

Балаларды заман ағымына сай жаңа технологиялармен жұмыс жасауға 

баулу балалардың жан дүниесін байытып, өзін жан жақты дамытуға 

мүмкіндіктер береді. Балалардың шығармашылықпен айналысып, жаңа 

дүниелерді ойлап табуына оң ықпал етеді.  
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Қорыта келе, білім беруде электрондық оқулықтарды қолдану тек білім 

беру саласын алға жылжытып қана қоймайды, сондай-ақ бүгінгі заман ағымына 

сай жаңашыл ұрпақты тәрбиелеуде, білімді, саналы, шығармашыл әрі құзыретті 

тұлғаны қалыптастыруда маңызы өте зор екенін көруге болады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ермеков Н.Т. Ақпараттық технологиялар: оқулық, Астана, Фолиант, 

2007 ж. 

2. Ғаббасова А.И. Құзыреттілік шығармашыл тұлға қалыптастыруға 

бағытталған білім беру негіздерінің бірі 

3. Нурпейсова Т.Б. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: оқу 

құралы, Алматы, Бастау, 2018 ж.  

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ ТЕОРИЯСЫ 

 

Жұмамұрат Гүлнұр Теміржанқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ББ, 1-курс магистранты 

Ақтөбе, Gulnur0017@mail.ru 

 

ҚР «Білім туралы» Заңында көрсетілгендей білім беру жүйесінің негізгі 

міндеті ұлттық және жалпы адамдық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде жеке тұлғаныңы қалыптасуы мен дамуына қажетті 

жағдай туғызу болып табылады. Сонымен екінші бапта білімнің негізгі 

міндеттері рухани және дене даму мүмкіндіктерін ашу, адамгершіліктің 

тұрақты негіздері мен салауатты өмір салтын қалыптастыру, даралықтың 

дамуына жағдай туғызу арқылы ақыл-ой мен жеке тұлғаның шығармашылық 

қабілеттігін байыту болып табылатыны туралы айтылған [1]. Соның ішінде 

мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің басты міндеті - баланың жеке 

басының дамуын жан-жақты жоғары деңгейде қамтамасыз ету. Өйткені, осы 

кезеңде баланың бұдан кейінгі бүкіл өміріне негіз болатын жеке тұлғаның 

қасиеттері, психикалық өзіндік ерекшеліктері қалыптасады. Мектепке дейінгі 

балаларда ойлау қабілетін дамыту мәселесі жалпы білім беру саласында 

маңызды орынға ие болатын мәселелердің бірі болып табылады, себебі, ойлау 

қабілетінің даму деңгейі баланың келешекте мектепте оқытудың нәтижелілігіне 

ықпалын тигізеді. Мектепке дейінгі балаларда өз өмір тіршілігі мен күнделікті 

іс-әрекетінде әр алуан мәселелерді шешіп отыруына тура келеді. Осындай 

мәселелер мен күрделі істерді шешу жолында кездесіп отыратын 

қиыншылықтар қоршаған ортамызда бізге әлі де беймәлім құбылыстар мен 

сыры ашылмаған нәрселердің көп екендігін көрсетеді [2].  

Ойлау – психологиялық іс–ірекеттің ерекше түрі деп психологияда 

алғашқы жария еткен Вюрцбургтың ғылыми мектебі болды. Бұл бағытта өз 

тұжырымын бұрын эксперименталды дәлелдеуге ұмтылған ХХ ғасыр 

mailto:Gulnur0017@mail.ru
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басындағы неміс психологтары (О.Кюлье, А.Лиссер, К.Бюлер, Н.Ах) ойлауды 

одан әрі бөлшектенбс сана қызметі деп білді, оның сезімдік негіз бен сөздік 

өрнектен бөлектеді, оны таза рухқа келіп, бұл мәселеде идеалистік тарапқа 

қолдау берді [3]. 

А.М.Тепловтың пікірінше, ойлау – бұл заттардың жалпы қасиеттерінің 

және заттардың өзара қатынастары арасындағы заңды байланыстардың мида 

бейнеленуі, болмысты жанама және жалпылай түрде тану үдерісі [4]. 

М.Жұмабаев:”Ойлау-жанның терең, әрі қиын ісі”, - деген болатын. 

Оқушылардың ойлау әрекетін өрістету өте қиын іс.  

         Қ.Жарықбаев, Жантану негіздері – деген еңбегінде, ойлау дегеніміз – 

сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының 

миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнелеуі деген анықтама 

берген [4]. 

         С.Бап–Бабаның айтуы бойынша ойлау – танымдық проблемаларды 

шешуде маңызы жоғары, нақты жағдайларға бағыт–бағдар алып жүру үшін өте 

қажет болмыстың тұрақты да заңдылықты қасиеттері мен қатынастарын 

жалпылай және жанама бейнелеуші психикалық үдеріс. 

        Ойлау әрекетінің  бәрі ойлау үдерісінің бірлікті байланысқа екі тарапы 

ретінде көрінетін талдау және біріктірудің өзара ықпалдастығы негізінде 

орындалады. 

        И.А.Павлов, ойлау – ми қабығының күрделі формадағы анализдік–

синтездік қызметтің нәтижесі, мұнда екінші сигнал жүйесінің уақытша жүйке 

байланыстары жетекші рөл атқарады – деген [4].   

С.Л.Рубенштейн: «Ойлау не проблемадан , не ситуациядан,не танудан , не 

түсінбеуден ,не қиыншылықтан туады », -деген . Олай болса оқушыларға 

қойылған сұрақтардың мазмұнында білетіні мен білмейтіні қатар болуы 

мүмкін. Ойлаудың дамуы қоғамдық-тарихи даму процесінде, адамзат ойлап 

шығарған білімдерді меңгеру процесінде жүзеге асырылады. Білімдерді 

меңгеруді және ойлаудың дамуын С.Л.Рубинштейн диалектикалық процесс 

ретінде сипаттайды, онда себеп пен салдар орындарын үздіксіз алмастырып 

отырады.   Ойлаудың ерекше түрі ол – шығармашылық ойлау.        

Шығармашылық ойлау – сан жаңалықтар ашуға, түбегейлі жаңа нәтижелерге 

қол жеткізетін ой қызметі.        Шығармашылық  ойлау – жаңа идеяларға, қоғам 

жаңалықтарын ашу мен жаңа шешімдерге қол жеткізіп проблемалардың 

түбегейлі, бұрын–соңды болмаған жолдарымен анықталып, өріс алуына 

мүмкіндік беретін ойлау әдіс–әрекеті. 

          Әдетте, психологтар шығармашылыққа кедергі болар төрт психикалық 

жәйтті айтады: 

-         Конформизм (еліктегіштік) – адамның  басқаға ұқсап бағу ниеті. 

-         Цензура  (тыйым салу) –  өз идеясына болған ішкі сын. 

-         Региттік (каректорлық) – бір үйреншік көзқарастан, пікірден басқасына 

ауысу қиыншылығы. 

-         Шұғыл жауап табу ниеті. Шұғыл жауап табу – әркімде бола бермейтін 

қасиет.            
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      Шығармашыл тұлғалар психологияда конконформистер деп аталған. 

Шығармашыл тұлғалардың интелекті бірігімді (сичтетичен) олар әркейлі 

құбылыстар арасында байланыстар түзуге құштар. Сонымен бірге мұндай 

тұлғаларды ойлау әрекеті дивергентті, яғни бір зат не құбылыстың өзінде 

әрқилы байланыстар табуға шебер. Олардың бойында балалық шақтан 

қалған таңдану мен қайран қайран қалу әдеті өмір бойы сақталады. Олар 

сезімтал, тосындықтан қашпай, қабылдайды, яғни сензитивті [3]. 

       Адамға шығармашылық ойлауды үйрету оңай емес. Әсіресе, балалық 

шағынан ол қиялға және ұтымдылыққа бейім емес. Дегенмен, қаласаңыз, 

барлық адамдар, жасына қарамастан, басқаша ойлауға мүмкіндігі бар. Бірақ 

бұған дейін бірнеше маңызды ережелерді есте сақтау керек: 

1. Біздің өміріміз - біздің ойымыздың салдары. Яғни. адам өміріндегі әрбір қадам 

адамның басында туылған идеясына ризашылық білдіреді. 

2. Адамның ойлау қабілеті шексіз. Ол ойларды кез-келген бағытта шығара алады. 

3. Адам бәрін жасай алады! Тиісінше, ол өзіне жүктелген нәрсеге және оның 

сенетініне қол жеткізе алады [5]. 
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В Казахстане официальным языком межнационального общения и 

интеллектуального общения является русский язык. На педагогах русского 

языка лежит большая ответственность за сохранение позиции русского языка в 

республике, а перед школой стоит серьезная задача - повысить качество 

образования и воспитания учащихся. Для успешного решения этой задачи 

требуется не только повышение научно-теоретического уровня преподавания, 

совершенствование методов и приемов преподавания, но и укрепление 

материально-технической базы [1]. Успешная реализация огромных задач 
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общеобразовательного образования учащихся связана с растущим интересом 

учащихся к учебе. Поколение XXI века отличается от своих предшественников 

главным образом тем, что оно принимает только то, что предлагается им в 

интересной форме  и будет иметь пользу в будущем. 

Инновационные образовательные технологии прочно укоренились в 

нашей жизни. Современному учителю необходимо заинтересовать ребенка 

своим предметом, чтобы у него была мотивация учиться. Это возможно 

благодаря различным цифровым ресурсам, которые стали необходимостью в 

образовании особенно в период пандемии COVID-19. 

С целью определения методических аспектов использования цифровых 

образовательных инструментов при обучении русскому языку учеников 7 

класса был запланирован в рамках педагогической практики и проведен 

методический эксперимент в Богетсайской школе-гимназии Актюбинской 

области (1 сентября 2021 г.– 19 марта 2022 г.). Для реализации намеченной 

цели была изучена учебно-методическая литература, разработана программа 

проведения эксперимента с указанием цели использования цифровых 

образовательных инструментов, проведены уроки русского языка в 7 классе, 

сделаны выводы о работе.  

Методологической основой исследования явились работы в сфере 

современных информационных технологий в образовании (О.В. Бондаренко, 

Е.С. Полат, В.С. Дятлова, Д.И. Хамидуллина и др.); работы, рассматривающий 

применение цифровых учебных пособий в образовательном процессе (О.В. 

Алешина, А.А. Корженок, О.А.Миничи и др.) [2]. 

В ходе эксперимента были использованы образовательные ресурсы 

Интернет, различные электронные программы, платформы, сервисы (доска 

Padlet, Learning Apps, Google Forms, Kahoot, 4exam и др.) с целью создания 

мотивации обучения у учеников, повышения качества образования, экономии 

времени, проведения учебных занятий при любых условиях (например, в 

период пандемии) и т.д. 

Важным звеном нашей работе было изучение класса с целью 

определения не только общего уровня успеваемости, но и учебных 

возможностей каждого обучающегося. В классе  обучается 24 школьника, из 

которых 14 девочек и 10 мальчиков. Все учащиеся прилежны, аккуратны, 

обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. 

Атмосфера класса доброжелательная. Дети живут интересами друг друга, 

радуются успехам друг друга, переживают неудачи и проблемы своих 

одноклассников, пытаются протянуть руку помощи. Общий уровень развития 

учащихся является средним, интересы разнообразны. В классе учителем 

проводится работа по формированию общественного мнения, где дети учатся 

выражать свое мнение, отношение к действиям некоторых учеников, оценивать 

работу одноклассников и т.д. 

На основе Типовой программы по русскому языку и учебника 7 класса 

[3] были определены темы уроков: «Новогодние традиции. Рождество»; 

«Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Как отмечают Наурыз», «Дефисное и 
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слитное написание сложных прилагательных», «В мире чисел», «Рекорды в 

цифрах», «Что заменяет именные части речи», «Относительные местоимения», 

«Определительные местоимения», «Хобби известных людей», «Е.Л.Шварц. 

«Сказка о потерянном времени», «Искусство звука», «Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение», «Условное наклонение», «Повелительное 

наклонение», «Морфологический разбор глагола», «Наречие», М.Кабанбаев 

«Арстан я и виолончель».  

Была проведена большая работа с классом, так как эксперимент длился 3 

четверти. Остановимся на некоторых уроках подробнее. 

Цель урока на тему «Новогодние традиции. Рождество» - закрепить 

знания учащихся об имени прилагательном, развить орфографическую 

зоркость, сформировать устную и письменную речь школьников. Для урока 

был подготовлен учебно-методический материал в виде презентации Power 

Point и созданы интерактивные модули с помощью сервиса Learning Apps. 

Материал демонстрировался через интерактивную доску. Урок прошел по 

утвержденному расписанию строго по разработанному краткосрочному плану. 

Использованные на данном уроке цифровые инструменты позволили 

реализовать цель занятия и прийти к такому результату: ученики научились 

находить имена прилагательные в тексте, определять род, число и падеж имени 

прилагательного и  грамотно использовать их в речи.  

На уроке по теме «Как отмечают Наурыз» были использованы разные 

цифровые инструменты (презентации Power Point, доска Padlet, Learning Apps, 

4exam). Работа прошла в форме мультимедийного урока, его целью стало 

научить школьников морфологическому разбору имени прилагательного, 

определять тему текста и сформулировать его основную мысль, пересказывать 

содержание, используя различные приемы сжатия текста. Учащиеся работали с 

текстом, выполняя предтекстовые и послетекстовые задания, активно 

выполняли  интерактивные задания, отгадывали загадки, успешно справились с 

творческим заданием «Снежный ком». Анализ полученных в качестве обратной 

связи письменных работ учеников позволяет сделать вывод о том, что тема 

усвоена: грамотно выполнен морфологический разбор имен прилагательных, 

правильно определена основная мысль текста, разносторонне представлены 

идеи по заданию «Снежный ком». 

В ходе урока на тему «Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных» основным цифровым инструментом послужил аудио-диктант. 

Цель урока - закрепить информацию о сложных именах прилагательных, 

правописание сложных прилагательных, развивать умение сравнивать, 

анализировать,  обобщать информацию. 

Необходимо отметить, что для определения эффективности нашего 

исследования были разработаны тестовые задания по некоторым темам в 

рамках программы, работа с которыми состоялась до проведения эксперимента, 

в середине нашей работы и после завершения эксперимента. Полученные 

результаты в сравнительном анализе (успеваемость в классе по предмету 

«Русский язык» улучшилась  на 10 % по сравнению с успеваемостью до начала 
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эксперимента) подчеркивают необходимость использования цифровых 

образовательных ресурсов в процессе обучения русскому языку.  

Таким образом, успешное и активное использование цифровых 

инструментов улучает не только качество знаний учащихся, так же помогает 

сконцентрировать внимание детей на предмете, развивает коммуникативные, 

цифровые компетенции учащихся [4].  
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А.М.Канидуллаева., С.Н.Карекенова. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Білім бағдарламасы 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі» мамандығы, 
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 «Бірде  ежелгі грек данасы шәкіртімен көлеңкелі тоғайда  қыдырып 

жүріпті. «Айтыңызшы, - деді жас жігіт, - неге сіз жиі күмәнданасыз? Сіз ұзақ 

өмір сүрдіңіз, парасатты тәжірибе алдыңыз, керемет ұстаздарыңыз болды. Сізде 

әлі  түсініксіз сұрақтар бар ма? » 

Ұстаз  жерге таяғымен екі шеңбер салды: кіші және үлкен. «Сіздің 

біліміңіз, жас жігіт,  шағын шеңбер, ал менікі - үлкен. Бірақ бұл шеңберден тыс 

қалғанның бәрі белгісіз. Шағын шеңбердің белгісіз нәрсемен  байланысы аз. 

Сіздің біліміңіздің шеңбері неғұрлым кең болса, оның шекарасы белгісізбен  

байланысы соғұрлым көп болады. Жаңа нәрселерді неғұрлым көп білген сайын, 

түсініксіз сұрақтар  көп туындайды »,- деген екен. 

Адамзат қоғамының қазіргі даму кезеңінде оны қуатты ақпараттық өріс 

қоршап тұр. Оқушыларға күнделікті алатын үлкен ақпарат ағымын түсінуге 

қалай үйрету керек?. Бүгінгі таңда студенттер барлық пәндер бойынша 



767 
 

көптеген күрделі, көбінесе түсініксіз материалдарды меңгеруге мәжбүр. 

Жүктеме тек оқушыға ғана емес, мұғалімге де артады.  

Бірқатар мынадай сұрақтар туындайды:  

-Бұл материалды білуге қалай көмектесуге болады?   

-Қазіргі студенттерде оқуға деген ынтаны қалай арттыруға болады? 

- Оқушыларды оқу процесіне қалай тартуға болады?  

- Оқуды қалай үйретуге болады? 

Тек дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне сүйеніп, бұл мәселелерді шешу мүмкін 

емес екені түсінікті. Оқуға деген көзқарасты өзгерту уақыты келді. 

Оқушыларды ақпараттың жылдам ағымында шарлау үшін өз білімдерін өз 

бетінше толтыру қабілетіне тәрбиелеу өте маңызды. Мұның бәрі қазір білім 

алуға дәстүрлі емес тәсілдерді пайдалануды қажет етеді. 

Әр мұғалім нені үйретуді ғана емес, сонымен қатар қатаң ғылыми негізде 

қалай оқыту керектігін де жақсы білуі керек, әрине, біз дәстүрлі түрде 

балаларға мораль айтып, дәріс оқитын «ескі тәсілмен» жұмыс жасай аламыз. 

Бірақ оларды өздігінен білім алуға үйрету әлдеқайда маңызды.Осы жағдайларда 

адамға белгілі бір білім, білік, дағдылары ғана емес, ең бастысы, ақпараттық 

кеңістікті бағдарлай білу, мақсат қоя білу, дамуды дұрыс бағалай білу және 

болжай білу керек. Басқаша айтқанда, қазіргі қоғамда әлеуметтік мәдениеттің 

тұтастығын сақтау негізінде жаратылыстану ғылымдарының сауаттылығын талап 

ететін объективті жағдайлар қалыптасты. Тәрбиенің негізгі мақсаты - «жеке тұлғаның 

өзін-өзі анықтауын қамтамасыз ету, өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау». 

Құзіреттілікті дамытудың міндетті шарты - тұлғада функционалдық 

сауаттылықтың белгілі бір деңгейінің болуы . Функционалдық сауаттылық - 

адамның берілген немесе ерікті функцияларды орындауға дайын болу деңгейі. 

Сабақта функционалдық сауаттылықты қалыптастыру оқушылардың 

құзыреттіліктерін дамытудың шарты болып табылады. 

Ойлау қабілеттерін қалыптастыру және дамыту құралдары - бұл тапсырма 

түрінде ұсынылған, БДІ (білім,дағды, іскерлік) тақырыптары,  ұйымдастыру 

формасы болып проблемалық жағдаяттар табылады. Сонымен қатар, ойлау 

қабілеттерінің өзі білім, дағды, ептіліктің  құзіретке, яғни, функционалдық 

сауаттылыққа ауысу құралы болып табылады. Мұғалімнің мақсаты бір жағынан 

сабақты ақпараттық және практикалық, екінші жағынан қол жетімді және 

қызықты етіп өткізу деп санаймыз. 

Біз сабағымызды мазмұнды жағынан қалай қызықты және жан-жақты ету 

керек деген сауалға өз пәндерімізде сыни ойлау технологиясын тиімді 

пайдаланамыз. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз адамға қойылған талаптарды 

сәтті орындауға көмектесетін шеберлік тәсілдері, ол  студенттің  неліктен оқып 

жатқанын, не үшін оқитынын және не үшін жасайтындығын түсінуге мүмкіндік 

береді. Сабақта сыни ойлауды қалыптастырудың өзектілігі сол, ол  білім 

алумен қатар жан-жақты үйлесімді даму мен тұлғаны қалыптастыру 

мәселелерін шешеді. Білім беру барысында алған білім, білік және дағдылар 

мен қол жеткен ақыл-ой дамуы студенттерге олардың тез өзгеретін өмір 

жағдайларына бейімделуіне көмектеседі. Мұның бәрі қазіргі кезеңде сыни 
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ойлауды дамыту мәселесін шешуді қажет етеді.. Бұл технологияның әдістері 

сабақты нәтижелі етуге, студенттерге өзіндік көзқарасын қалыптастыруға, 

дереккөздермен, анықтамалық материалдармен жұмыс жасау дағдыларын 

игеруге мүмкіндік береді. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы - бұл оқу мен 

жазу процесінде ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыратын тұтас 

жүйе. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз - адамның қоршаған ортадағы ақпарат 

өрісіне қабылдаудың, түсінудің, объективтіліктің жоғары деңгейімен 

сипатталатын интеллектуалдық іс-әрекеттің бір түрі. Адамның қабылдауы, 

алдымен осы тақырыпта белгілі нәрсені есте сақтау керек, содан кейін жаңа 

ақпаратпен танысып, алған білімі не үшін қажет екенін және оны қалай 

қолдануға болатындығы туралы ойлау керек деген заңдылыққа негізделген.. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы осы кезеңдерге толықтай 

сәйкес келеді. Осы технологияның тиімділігінің тағы бір жағы- сабақта 

психологиялық тұрғыдан жайлы орта жасайды. Мұнда сіз қателіктер жібере 

аласыз, өйткені қателіктеріңізді түзетуге болады деген ұстаным студенттерді 

еркін, өз ойын анық айтуға, батыл болуға жетелейді.                         

СТО белсенді тәсілге негізделген, ол мұғалім мен оқушылардың өзара 

әрекеттесу сипатын өзгертуге мүмкіндік береді, қарым-қатынас мәдениетін, 

сыныптағы сенім мен ізгілік атмосферасын жасайды, ал ол, әрине, тақырыпты 

игеруде сәттілік. Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту үш кезеңге негізделеді: 

міндет - жаңа ақпаратты түсіну - рефлексия және әр кезеңде сабақтың 

тақырыбына, сыныптың білім беру мүмкіндіктеріне байланысты әр түрлі 

әдістер қолданылады. Дәстүрлі сабақ тұрғысынан бұл кезеңдер мұғалім үшін 

жаңалық болып табылмайды. Студенттер сабақты түрлі психологиялық 

тренинг, ойын,т.б. тиімді әдістермен түрлендіргенді,  өзіндік жұмыстарын да 

дәстүрлі емес қорғауды, ақпараттық коммуникативтік құралдарды пайдаланып, 

презентациялар дайындап, ұсынғанды жақсы көреді. Ақпаратты іздеу және 

өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз жұмыстарын бағалайды 

және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын 

пайдаланады. Мысалы,   «Ыстық орындық» әдісі. Берілген тапсырмаға 

байланысты қойылған сұрақтарға жылдам жауап беру керек, себебі, орындық 

ыстық; «Автор орындығы» өзі жазған шығарма, эссесін отырғызып оқу, сол 

сияқты «Миға шабуыл» стратегиясы, «Сұрақтар жаңбыры», «Неге? Неге? 

Неге?» әдісі, «Әңгімеге негізделген жазу», «Өзіңізді тексеріңіз» әдістері 

пайдаланып жүргізілген сабақ жанды, қызықты өтеді. Мұндай сабақта 

студенттер мұғалімді тыңдап отырмайды, олар  сабақтың басты кейіпкерлеріне 

айналады. Олар өздері туралы ойлайды және есте сақтайды, бір-бірімен ой 

бөліседі, оқиды, жазады, оқығанын талқылайды. Оқытушының рөлі көбінесе 

үйлестіруші болып табылады. Жаңашылдықтың элементі - оқушы тұлғасының 

еркін дамуына жағдай жасауға бағытталған оқыту әдістері. 

Л.Н. Толстой «Егер білім алушы оқу орнында ештеңе жасауды үйренбеген болса, 

өмірде ол тек еліктейді, көшіреді. Ал, көшіруді үйренгендердің арасынан бұл 

ақпаратты өз бетінше қолдана алатындар қатары   шамалы»,-деген екен.   
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Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының шетел тілдері кафедрасының 

оқытушылары  Өтешова Б,Қ., Сұлтанова Ғ.Т., Райсова Н. У. «Қазіргі 

педагогикадағы инновация» пәні педагогика, этнопедагогика, жас ерекшелік 

психологиясы мен физиологиясы, мектеп гигиенасы, ағылшын тілінің базалық 

курсымен байланыста «Жаңартылған білімге – жаңаша көзқарас» атты 

кіріктірілген сабақ өткізді.  

Сабақ мақсаты жаңа білім алу, алған білімді практикада қолдану 

дағдыларын жетілдіру (оның негізіне студенттің өз 

бетінше ізденуі, білім алуы жатады).  

Сабақта «Үш пікір» әдісі арқылы ортадағы тақырыпты «Қазіргі 

педагогикадағы инновация туралы не білеміз? -ашу, негіздеу. «Миға шабуыл»:  

«Қазіргі білім беру жүйесін жаңарту,  жаңа технологияларды енгізу  не үшін 

қажет болды?», «Жаңартылған білім бағдарламасы жеті модульдерін атаңыз», 

т.б. өткен материал негізінде экранда оқытушы танысқан сабақтың мақсаты мен 

мазмұнына негізделген қалыптастырушы бағалаудың өлшемдері ұсынылды. 

Суммативті бағалау студенттерге блок аптасы қарсаңында  сәйкес ұпайларды 

анықтауға мүмкіндік берді. Дәрістің теориялық тұжырымдары студенттердің 

микро сабақ түрінде эмпирикалық түсіндірулерімен қатар жүрді. Оқытушы 

шағын топ студенттерімен шағын сабақтың презентациясын өткізді, оның 

мақсаты теорияны практикамен ұштастыру болды. Қорытындылай келе, лектор 

сабақта Блум таксономиясының толық қолданылуын қорытындылады, сондай-

ақ, студенттердің  дағдыларын, түсініктері мен сыни ойлауын кезең-кезеңімен 

анықтау жүзеге асты, яғни студенттердің негізгі түсініктері «Блум 

түймедағының алты күлтесі» бойынша топтарға сұрақ қойып, жинақталды. 

Қатысқандарды бағалау «сэндвич» әдісі арқылы жүзеге асты. Мақсаты-адам 

әрқашан басқа адамға жағымды да, жағымсыз да нәрселер айтуы керек болады, 

дегенмен, әуелі, «жағымдыны екі есе» айтса, «жағымсыз» тұсын айтқанда ол 

ассимиляцияланып, сіңіріліп, іске асады.  

Студенттер құзіретті ойлауға қабілетті, әр түрлі ақпаратпен жұмыс істеуге 

сенімді, әр түрлі ресурстарды тиімді қолдана алатындықтарын байқатты. Олар 

тақырыпты оқып, сыни талдай алады, тәжірибеде қолданады, дәлелдейді, тұжырым 

жасай алады, бағалайды, түзетеді, т.б. сөйтіп,    өзгерістерге, өмірге бейімделу үстінде 

екені байқалды. Яғни, уақытқа сай болу – міне, оқытушы мен студенттің басты міндеті 

осы. 
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Аннотация: Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін 

қалыптастыру үшін ойынның маңызы ашылған, сөйлеу тілі бұзылған 

балалармен 

жұмыс істеуде нәтиже беретін дидактикалық ойындарға қойылатын талаптар 

берілген. Сонымен қатар сөйлеу  тілі жалпы дамымаған  балалармен жұмыс 

жасауда көрнекі материалдың дидактикалық мүмкіндіктері ашылады, бұл 

баланың сөйлеу кемістіктерін жеңуге ғана емес, сонымен қатар танымдық 

белсенділікті, ақыл-ой операцияларын дамытуға ықпал етеді.  

 Аннотация: В статье речь идет о речи детей дошкольного возраста. 

Значение игры для формирования детей с нарушениями речи. Требования к 

дидактическим играм, которые работают эффективно. Кроме того, 

раскрывается дидактический потенциал наглядного материала в работе с 

детьми с общими нарушениями речи, что способствует не только преодолению 

речевых дефектов ребенка, но и развитию познавательной деятельности, 

мыслительных операций. 

 Annotation. The article deals with the speech of preschool children The 

importance of the game for the formation of children with speech disorders 

Requirements for didactic games that work effectively Given. In addition, the 

didactic potential of visual material in working with children with general speech 

disorders opens up, which not only helps to overcome the child's speech defects, but 

also to develop cognitive activity, mental operations.  

 Түйінді сөздер: жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы, дидактикалық ойындар, 

ерекше білімді қажет ететін оқушылар, грамматикалық құрылым, лексикалық 

құрылым, сөйлеу тілі. 

Ключевые слова: Общие нарушения речи, дидактические игры, 

учащиеся с особыми потребностями, грамматический строй, речевой язык 

Keywords:General speech disorders, didactic games, students with special 

needs, grammatical structure, spoken language 

Мемлекетіміздің әрбір aзaмaты – ұлттық құндылық, әрбір бaлacы – 

еліміздің ертеңі  екенін еcкерcек, әрбір ерекше білім беру қaжеттілігі бaр 

балалар caпaлы білім aлып,  aзaмaт бoлып қaлыптacуынa жaғдaй жacaу 

міндетіміз бoлып тaбылaды. Әйгілі ғалым Л. С. Выгoтский баланың өсіп – 

дамуы  бірінші кезекте әлеуметтік даму жағдайына негізделген. Дамуында 

ауытқуы бар баланың кейінгі тағдыры өзі туып, тәрбиеленіп жатқан oтбасының 
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жағдайына байланысты. Яғни, баланың дамуы көбінесе медицина және 

педагoгикалық қызметкерлердің назарынан тыс қалып, басты ықпал етуші 

күшке ие. Қазіргі қоғам ерекше қажеттіліктері бар балаларға, соның ішінде 

жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларға  сапалы және қолжетімді білім алуға 

деген қызығушылықты айтарлықтай арттырды. Білім беру процесінің барлық 

қатысушылары балалардың жан-жақты дамуы үшін оңтайлы болып қана 

қоймай, сонымен қатар олардың өзін-өзі жүзеге асыру қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын жағдайларға қол жеткізу мақсатымен біріктірілген. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық білім беру 

ұйымдарының негізгі мақсаты жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту, 

денсаулығын нығайту, баланың бейімделуін қамтамасыз ету және түзету және 

тәрбиелеумен үйлестіре отырып, арнайы ұйымдастырылған білім беру процесі 

арқылы әлеуметтік-психологиялық оңалту болып табылады.   

Қазіргі уақытта мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу дамуының 

бұзылуы барған сайын өзекті мәселеге айналуда. Жалпы сөйлеу тілінің 

бұзылысы бар мектеп жасына дейінгі балалар санының артуы байқалады, бұл 

одан әрі мектеп жасындағы балалардың мектеп бағдарламасын меңгеруіне кері 

әсерін тигізеді.  

Баланың сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын дер кезінде 

қалыптастыру оның толыққанды жалпы психикалық және сөйлеу дамуының ең 

маңызды шарты болып табылады, өйткені тіл мен сөйлеу, ойлау  сөйлеу қарым-

қатынасын дамытуда жетекші қызмет атқарады. Әдетте сөйлеудің  

грамматикалық құрылымының қалыптасуы стихиялық процесс болып 

табылады. Бала қоғамда бола отырып, айналасындағы үлкендер ұсынған сөйлеу 

үлгісін бойына сіңіріп, өз сөзінде қолдана білуге үйренеді. Бала қабылданған 

сөйлеудің бір-бірінен айырмашылығы бар фактілерінен грамматикалық 

жалпылауды шығарып, оларды жүйеге салады [8]. Жалпы сөйлеу тілі 

дамымаған балаларда бұл процесс бұзылады. Сөйлеудің жалпы дамымауымен 

дамудың бұзылуы сөйлеудің барлық компоненттеріне әсер етеді. Жалпы сөйлеу 

тілінің бұзылуы бар балалардың сөздік қоры аз, тұрақты аграмматизмдер, 

дыбыс айтылуында ақаулар, фонематикалық қабылдаудың бұзылуы бар. 

Байланыстырып сөйлеуде оқиғалар мен объектілерді қарапайым санауға дейін 

қысқартуға болады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы болашақта оқу мен 

жазуда қиындықтарға әкеледі. Мұндай балаларға дер кезінде логопед пен 

мұғалімдердің көмегі қажет. Бұл процестегі негізгі міндеттердің бірі - 

сөйлеудің грамматикалық және лексикалық құрылымын қалыптастыруға 

көмектесу [1]. 

Жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы бар мектеп жасына дейінгі балалардың  

сөйлеуіндегі лексикалық және грамматикалық құрылымын жақсартуға  

ойындар маңызды рөл атқарады. Ойында балалар өздерінің жарқын жеке 

әсерлерін пайдаланады, айналада көргендерін көшіреді. Ойын әртүрлі және көп 

қырлы, ерекшеліксіз балалар өмірінің барлық аспектілеріне әсер етеді. Бұл 

әлеуметтік тәжірибені ассимиляциялау тәсілі. Мектеп жасына дейінгі ересек 

жастағы балалар дербес ойындарды да, ересектердің бастамасымен туындайтын 
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ойындарды да ойнайды. Ойын – ересек адамның балаға тәрбиелік ықпалының 

ең қолайлы түрі, сонымен бірге, психологтардың пікірінше, ойын – мектеп 

жасына дейінгі баланың негізгі әрекеті. Өз бетінше ойында бала қиялдай алады, 

ойдан шығарылған жағдаятты ойнайды, әртүрлі рөлдерді ойнап көреді. Ойын 

ережесін өзі белгілейді. Ойын рөлін орындай отырып, бала ойын ережелеріне 

бағынады, сюжетке қатысты өзінің бір сәттік қалауы мен импульсивті 

әрекеттерін реттейді. Ойында ерікті мінез-құлық осылай қалыптасады [7]. 

Дидактикалық ойындардың басты ерекшелігі – ол үлкендердің балаларды 

оқыту, тәрбиелеу мақсатында жасайтын оқу ойындары. Дидактикалық ойында 

ойын мен оқу тапсырмалары арасындағы тепе-теңдікті сақтау өте маңызды. 

Ойынның жаттығуға айналып бара жатқанын сезінсе, баланы жалықтырады, ал 

керісінше ойынның элементтері көп болса, онда ол өзінің оқу қызметін 

жоғалтады. Ойынның ережелері, шарттары тапсырмалардың тепе-теңдігін 

реттейді, мақсатқа жетуге көмектеседі [2]. 

Осылайша, бала ойнай отырып, қоршаған әлемді танып, қажетті білім, 

білік, дағдыларды меңгереді. Ең бастысы, жаңа білімді алу процесі сабақ 

түрінде емес, ойын түрінде өтеді. Бұл когнитивті белсенділік төмендеген және 

ерікті зейін қалыптаспаған жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы бар мектеп жасына 

дейінгі балалар үшін өте маңызды. Балаға ешнәрсе жаттатудың қажеті жоқ. 

Бала ойын барысында бағдарламалық материалды меңгереді, логикалық 

ойлауын, зейінін, есте сақтауын дамытады және сонымен бірге оқу үдерісінен 

ләззат алады. Жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы бар  балалардағы ақаудың 

құрылымын ескере отырып, олар үшін жоғары психикалық функцияларды 

дамыту өте маңызды. Ойынға қосылу арқылы бала оқу процесінің белсенді 

қатысушысына айналады. Оның өзі пайымдауға, жалпылауға, тәуелсіз 

қорытынды жасауға тырысады. Мектепке дейінгі жаста білім беру жағдайының 

өзі әлі күнге дейін балаларға  қызықсыз болып көрінеді. Бірақ сол материал 

ойын түрінде ұсынылса, баланың ақпаратты меңгеруге мотиві болады [3]. 

Балалардың сөйлеу тілін дамытуға бағытталған дидактикалық ойындар 

келесі принциптерге негізделуі керек: ойындар баланың жасы мен дамуына 

сәйкес таңдалып, бағдарламалық материалға негізделуі керек: заттар, суреттер, 

оқу құралдары жарқын, әдемі, балалардың назарын аударатын, ал тапсырмалар 

балаларға түсінікті болуы керек; үлестірмелі материалдар ойын процесіне 

қатысатын балалардың кіші тобына жеткілікті болуы керек. 

Дидактикалық ойындарды өткізу кезінде біз схемаға сүйенеміз:  

- ойнамайтын балалар ойыншыларға кедергі келтірмейтін ойынды өткізу 

орнын анықтау;  

- балаларды ойынмен, демонстрациямен және үлестірмелі 

материалдармен таныстыру;  

- ойын шартын, ережесін түсіндіру;  

- ойын әрекеттерін көрсететін мысал;  

- мұғалімнің ойындағы рөлін анықтау (ойыншы, төреші,жанкүйер...).                 

Ойынды қорытындылай келе, мұғалім балалардың ойын ережесін саналы түрде 

орындағанын міндетті түрде атап өтеді. Ойынды талдау балалардың жеке 
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ерекшеліктерін анықтауға көмектеседі, бұл олармен жұмысты дұрыс 

ұйымдастыруға көмектеседі. Балалардың ойынында қол жеткізген нәтижелері 

бойынша оның тиімділігі, балалардың қызығушылығын тудырды ма, олар бұл 

ойынды өз бетінше ойын әрекетінде қолдана ма деген қорытынды жасауға 

болады.  

    Дидактикалық ойындарға қойылатын талаптар: 

  - ойын баланың жоғары психикалық функцияларын дамытуға ықпал етуі 

керек;  

- ойын көрнекілік принципіне негізделуі керек;  

- ойында бәсекелестік элементі болуы керек;  

- дидактикалық ойын бала үшін қызықты болуы және оны мәселенің 

шешімін іздеуге ынталандыруы керек.  

     Балалардың сөйлеуін дамыту үшін педагогикалық жұмыста дидактикалық 

ойынның келесі түрлері қолданылады: 

 - заттармен ойындар (ойыншықтар, нақты заттар, табиғи және қалдық 

материалдар, алмастырғыш заттар және т.б.);  

- жұмыс үстелінде басып шығарылған (сатып алынған немесе өзіңіз 

жасаған);  

- көрнекі материалды қолданбайтын сөздік ойындар. Мұндай ойындар 

ыңғайлы, өйткені олар арнайы дайындық пен жабдықты қажет етпейді және 

барлық режимдік сәттерде қолдануға болады [5]. Дидактикалық ойындар 

кезінде мыналар орын алады:  

- сөйлеуді қарым-қатынас және мәдениет құралы ретінде меңгеру 

(балаларды бір-бірімен қарым-қатынас жасауға ынталандыру; бастамашыл 

сөйлеуді қолдану дағдыларын бекітуге көмектесу; ауызекі сөйлеуді жетілдіруге 

ықпал ету);  

- сөздік қорын байыту;  

- дәйекті, грамматикалық дұрыс диалогтік және монологтық сөйлеуді 

дамыту [6];  

- сөйлеу шығармашылығын дамыту;  

- сөйлеудің дыбыстық және интонациялық мәдениетін, фонематикалық 

естуді дамыту;  

- балалар әдебиетімен таныстыру, балалар әдебиетінің әртүрлі 

жанрындағы мәтіндерді тыңдап түсіну;  

     - тілдің грамматикалық құрылымының қалыптасуына әсері [4]. 

Сөйлеу қимыл – қозғалыс арқылы дамиды. Дәлірек айтсақ, ең бірінші бала 

басын көтереді, аунайды, отырады, еңбектейді, аяққа тұрады, сосын ғана 

сөйлейді. Дамудың негізгі кезеңдерінен аттап өте алмаймыз. Сондықтан ойын 

терапиясын қолдану кезінде ең алдымен ірі моториканы дамытуға күш салу 

керек. Сол себепті ірі моториканы дамытуға арналған ойыншықтарды 

қолданған жөн.  Екінші кезекте ұсақ моторикамен жұмыс жасалады. Сол 

себепті егер балаңыздың сөйлеуі кешеуілдесе ойланыңыз балаңыз секіріп, 

жүгіріп ойнап жүр ме, жоқ әлде үйде гаджетке телміріп отыра ма? Осы 

жағдайларды ескеру керек. Қазір кейбір ата-аналарда жиі байқалатын құбылыс 
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бар. Бала әлі дұрыс отырмайды, бірақ күрделі дамытушы ойыншықтармен 

ойнатады. Бұл дұрыс емес деген сөз емес. Бірақ 1 жасқа дейін балаларға 

қозғалыс ауадай қажет. Сондықтан, 1 жасқа дейінгі ойын терапиясының 

қозғалыс ойын түрлерінің тиімділігі өте зор.   

Сонымен, логопедиялық жұмыста көрнекі және дидактикалық материалды, 

сонымен қатар қимыл - қозғалыс ойындарын пайдалану мектеп жасына дейінгі 

балалардың дамуына барынша қолайлы жағдай жасайды. Жоғарыда 

айтылғандардың барлығынан мынадай қорытындыға келеміз: дидактикалық 

және қимыл – қозғалыс ойындарды пайдаланған кезде логопедиялық жұмыс 

нәтижелі болады, балалар бағдарламалық материалды жақсы меңгереді, 

қоршаған әлемді тануға қызығушылық артады. 
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 ХХІ ғасыр оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияны 

пайдалануды талап етеді. Бұл тәсіл оқытудың мазмұнын жетілдіреді,олардың 

әдістері мен құралдарының бірлігін қамтамасыз етеді.Бұл заңды процесс, себебі 

елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік және басқа да өзгерістер 

білім жүйесін сол өзгерістер тұрғысында дамытуды талап етеді. Жаңа 

педагогикалық технология балаларды сабақ процесіндегі белсенділігін 

арттыруға тікелей әсер етеді.Міне осы талап тұрғысынан алғанда «Оқытудың 

интерактивті әдісі» шешуші орын алады. Егерде сабақ үстінде оқушылар мен 

мұғалімнің арасында тығыз қарым- қатынас орнатылса  және ұтымды нәтижеге 

жетсе бұлайша оқытуды интерактивті деп айтамыз. Бұндай қарым- қатынас  

оқушылар өз ойларын талқылап шешімін табуға тырысқан кезде 

байқалады.Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің  қазіргі даму кезеңіндегі қоғамның 

түрлі сфераларының құрылуы  мен тұлғаның белсенділігінің жоғарылауы 

арасында байланыс айқындала түсуде. Осыған байланысты бастауыш сынып 

оқушыларының танымдық әрекетін белсенді, оны тиімді басқару және дамыту 

тұрғыдан қамтамасыз ету күрделі мәселе ғана емес, маңызды әлеуметтік міндет 

болып табылады. 

Қазақстан Республикасында білім беруді 2011-2020 жылдарында 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы ауқымында білім алушылардың оқуды 

аяқтағанда қандай құзіреттіліктерді меңгеруі қажет екендігін былайша 

көрсетуге болады (2) 

 Қазақстандық идея мен өзінділікті қалыптастыру негізінде өз Отаны үшін 

жауапкершілікті жүктеу дайындылығы; 

 Өзіндік тұрғыдан танымдық әрекеттерге дайын болуы; 

 Проблемаларды шешуге дайын болуы; 

 Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды тұтынушы деңгейінде 

тиімді қолдану дайындығы; 

 Тұлғааралық қарым-қатынасқа ауызша және жазбаша түрде дайын болу 

(қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде); 

 Әлеуметтік өзара әрекеттесуге дайындық; 

 Өзін-өзі дамыту, өркендету жүзеге асыруға дайындық. 

Міне, бүгінгі заманның осындай ерекшеліктері оқыту ісінде интербелсенді 

әдістеменің қажеттілігін дәлелдейтін тәрізді.Барлық деңгейлерде оқу процесі 

шәкірттердің өздігімен атқаратын белсенді әрекеттерден құрылуы қажет. 

Таным әрекеттерін ұйымдастырудың арнаулы әдістемесі ретінде 

интербелсенді оқыту білім игеру процесіне қатысушылардың (үйрену мен 

үйренушілердің тиімді қарым қатынасына негізделеді. Ағылышын тілінен 

келген «interactive» сөзі де осы ұғымды білдіреді: «inter» дегеніміз «өзара» 

мағынасында, ал  «act»  -  «әрекет жасау»  дегенді білдіреді,яғни 

интербелсенді әдістер – үйренушілер мен үйретушілердің  өзара әрекеттесуін 

оқудың негізгі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. 

Басқаша айтқанда «интербелсенді» дегеніміз біреумен қоян-қолтық қарым-

қатынаста болу, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог құру. Ал «интербелсенді 

оқу» дегеніміз өзара қарым-қатынасқа (коммуникацияға) негізделген оқыту, 
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диалог арқылы үйрету, яғни «үйретуші –үйренуші», «үйренуші-үйренуші», 

«үйренуші- өзімен өзі» форматтарында жасаған қарым-қатынас («әңгіме», 

«сұхбат», «пікірлесу», «бірлескен әрекеттер») (3) 

Интербелсенді оқыту білім игеру процесін ұйымдастыруда мынаған 

ынталы: 

1. Барлық үйренушіге бірлескен таным процесіне белсенді араласуға мүмкіндік 

жасау. 

2. Әрбір үйренушінің өзінің үйренгенімен өз білімі туралы түсініктерін ортаға 

салып, бірлесе талқылап, олар туралы ой толғауына мүмкіндік жасау. 

Интербелсенді оқыту – әрекет көмегімен және әрекет арқылы үйрету, ал 

мұндай ұстаным қомақты нәтижелерге жеткізетін ең тиімді жүйе деп 

есептелінеді, өйткені адамның жадында бірнеше мезетте тек өзінің әрекетімен 

өз қолымен жасағаны ғана қалады.Сол себепті де интербелсенді оқыту 

үйренушілердің оқу процесіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі 

құралдары мен тәсілдері ретінде таниды. Сондықтан да интербелсенді оқу \ 

оқыту оқу процесінің тиімділігі мен нәтижелігін  үйренушілердің есте сақтау 

дәрежесімен олардың әрекеттерімен бағалайды, тек әрекет арқылы ғана үйрену 

ықтимал деген қағида ұстанады. 

Интербелсенді оқыту оқушының тәжірибесі тұрғысынан жасаған белсенді 

қарым- қатынасқа негізделеді. Ал үйренушілердің тәжірибесі дегеніміз олардың 

өзіндік пікірлерімен көзқарастары, ойлары мен идеялары, ұстанымдары мен 

пайымдаулары, тұжырамдары мен қорытындылары, дәлелдері мен уәждері деп 

айтуға тұрарлық. Оқушылар таным процесінде бір-бірімен осы тәжірибесімен 

бөліседі, міне осындай байланыста, қарым- қатынаста жаңа білім 

құрастырылып саналы түрде игеріледі. 

    Бұл салада оқушылардың танымдық белсенділігін интербелсенді оқыту 

арқылы дамытуға бағытталған әдістемелік еңбектер жеткіліксіз.  Осыдан келіп, 

біздің тақырыбымыздың өзектілігі туындайды. Сондықтан біз зерттеу 

жұмысымыздың тақырыбын « әдебиеттік оқу пәнінде интербелсенді оқыту 

әдістер арқылы белсенділігін дамыту» деп қарастырдық.  

     Бүгінгі күні білімді дайын қалпында қабылдамай, оны өздігімен есте 

ұзақ мерзімде сақталатындығы дәлелденіп отыр. Қайталау мен жаттауға 

негізделген білім (репродуктивті) тек есте сақтау дәрежесінде болса, 

құрастырылған (конструктивтік немесе сындарлы) білім үйренушіден 

түсіну,қолдану, талдауғ ақпарат негізінде жаңа мазмұн құрастыру және бағалау 

секілді белсенді әрекеттерді талап етеді. Қайталау емес өздігімен білім 

құрастыру қажет бұл күнде. Ал бұл мақсатқа әр сабақта интербелсенді 

әдістемені қолдану арқылы ғана жетуге болады. 

Басқаша сөзбен айтқанда, оқытудың басты мақсатын дәстүрлі «Өмір бойы 

азық боларлықтай білім беру» үлгісінен «Өмір бойы оқып үйрену» қағидасын 

ауыстыру керек. Ал бұл қағиданы жүзеге асыру үшін оқытуда басты назарды 

«қалай оқытуға», яғни әдістемеге, сабақ барысының өзіне аудару керек. Бұнда 

мәселе тек қана ұстазыдң білім беру әдістеріне келіп тіреліп тұрған жоқ. 

Шындығында да өзінде бар білімді ұстаз шәкірттеріне дайын күйде беретін 
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болса, оның бұл ісінен мардымды нәрсе шығар ма екен? Халқымыздың «Тісі 

шыққан балаға шайнап берген ас болмас»  немесе «Жетектеген ит қораға 

үрмейді» (немесе Жетектеген ит ауға жарымайды) деген аталы ұғымдар 

осындай жәйітті меңземей ме? Көне қытай нақылы да осындай идеяны білдіреді 

«Аш адамға балық берме, қармақ бер!» 

 «Өмір бойы білім алу – әр Қазақстандықтың өмірлік Кредосына айналуы 

қажет!» Н.Ә.Назарбаев [1]. Дегенмен бұл ұстанымда таным процесі 

үйренушілердің іс- әрекетеріне тікелей байланыстырылады, яғни жоғарыда 

келтірілген оқыту процесінің басты тұлғасы және белсенді оқу туралы тезистер 

қуатталатын сияқты. 

Оқытуда таы да бір мәселеге ерекше назар аудару керек: шәкірттің  

әлеуметтік тәжірибесін арттыру. Басқаша сөзбен айтқанда, оқу процесінде 

әлеуметтік  мазмұн басым болуы қажет. Әр сабақта үйренуші оқытудың басқа 

да қатысушылармен араласып (шәкірттер мен ұстаздар), коммуникативтік 

қарым-қатынаста әрбір шәкірттің өзіндік өмір тәжірибесінің алатын орны 

ерекше. Сол себепті оқу мазмұны қандай да бір абстракциялы тақырыпқа иек 

артпай, оқушылардың өмір тәжірибесіне негізделсе, оқу процесі оқушы 

тарапынан қызығушылық пен ықылас туғызатындығы сөзсіз. 

Білім саласындағы инновациялық өзгерістер оқудың\оқытудың негізі 

ретінде тұлғалық дамуды қарастырады, өйткені динамика мен өзгерістерге толы 

ақпараттық дәуір идеологиялық, әлеуметтік, саяси сұраныстары адамнан 

мынандай құзіреттіліктерді талап етеді: 

  Ақпараттың ішінен өзіне қажеттісін таңдап, оны пайдалану; 

 Проблемаларды шешу және шешім қабылдау; 

 Өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру, оларды дәлелдей және 

қорғай білу; 

 Ауызша және жазбаша түрде  қарым – қатынас  құра білу, бірлесе жұмыс 

жасай білу, жан- жақты болу; 

 Өмірге деген көзқарасын, ұстанатын сенімдерін, қажеттіліктерін 

құндылықтары мен байланыстыру; 

 Өздігімен үйрене білу, өз білімін әрқашан да дамытып отыру [36,17]. 

Сол себепті де тұлғалық даму ұстанымы білім игеру процесіне 

қатысушылардың (үйренуші мен үйретуші)  бұрынғы аваторитарлы- 

коммуникативтік қарым- қатынасқа өзгертуді талап етеді. Бұл ұстаным таным 

процесінің «білім беру», «оқыту», «үйрету» деген кешегі күнгі түсініктерін енді 

екі жақты процесс ретінде өарастырып, оларды «білім алу\игеру», «оқу», 

«үйрену» деп өзгертеді, бұл процесте үйренуші негізгі рөл атқарып білімді 

өздігімен құрастыра алады деп түсінеді. 

Білім адамның басында әуел бастан болмайды; ол оны өз өмірінің 

барысында, практикалық іс-әрекетінің нәтижесінде игереді. Адамның жаңа 

білімдерді игеру процесі таным деп аталады. 

Танымның мәнін, заңдылықтарын түсіну үшін оның субьективті кім екенін 

анықтау қажет. Мұның қиын еместігі танымның субьектісі адам өзі екенін 
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түсінеді.Бірақ , біріншіден, философия тарихы заттардың мәнін адамның танып 

білуі мүмкін емес деп санайтын ойшылдарды біледі. 

Екіншіден, қазіргі уақытта таным процесі  және оның теориялық ойлау 

сияқты формасы адамға ғана тән емес, олар содай-ақ адам жасаған элкетрондық 

есептеу машинасы сияқты техникалық  қондырғыларға да тән деген пікір тарап 

жүр.  

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама болды. Аталған білім беру бағдарламасы 

туралы түсінгенім мен ұғынғаным мол. 

Кәсіби тұрғыда жаңа сатыға қадам басып, білім жүйесіне енген 

жаңалықтың қыр –сырын зерттей бастаған сәтімде арнайы курсқа баруым 

бағдарлама туралы туындаған сұрақтарымның жауабын табуға берілген 

мүмкіндік секілді көрінді. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. 

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді 

және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау 

жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығы мен өлшенеді. Оқушылардың пән 

бойынша үлгерімі екі тәсіл мен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және 

жиынтық бағалау. 

Оқушы білімін бағалауға тоқталар болсам, жаңа білім беру мазмұнында 

бес балдық бағалау емес, критериалды бағалау арқылы бағалануы – 

оқушылардың оқу жетістіктерін нақты айқындалған, бірге даярланған, оқу 

үдерісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі, бастауыш білім берудің 

мақсаттары мен мазмұнына сай критерийлермен салыстыруға негізделген 

бағалау үдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие беру және 

бағалаудың өзара байланысына негізделген.Бұл бағалау жүйесінің оқушы үшін 

ерекше екендігін тәжірибе барысында байқадым. Қалыптастырушы бағалау 
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шынайылыққа бағытталады. Оқушының өз бетімен жұмыс жасап, тұжырым 

жасауына ықпал етеді 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні,жаңа әдістерді қолдана 

отырып баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің 

мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажет іске асыра білуі керек. Сол 

үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. 

Мұғалім әр сабағында оқушыға сабақты өмірмен байланыстыра отырып, яғни 

әдіс- тәсілдерді шынайы қолдана отырып, өткізсе балаға ұғынықты болатыны 

сөзсіз. Сондықтар, ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың 

бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті 

дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 
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БАЛАНЫҢ ЗЕЙІНІН ДАМЫТУДА ОРТА АЗИЯ ХАЛҚЫНЫҢ 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Каримова М., Исмоилова Х.И. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, «Педагогика және 

бастауышта оқыту әдістемесі» мамандығының 4 курс студенттері 

 

Қазіргі кезде бастауыш сыныпта оқыту мазмұны жаңартылып, оқыту мен 

тәрбиелеуді дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Бастауыш сынып 

мұғалімі бұрынғыдай білім беріп қана қоймай, пәндер арқылы баланың жан-

жақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Оқыту барысында баланың ақыл-ойын 

дамытуда ойынның алатын орны ерекше.  

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті 

атқарады. Ойынның мақсаты-бағдарламада анықталған білім,білік және 

дағдылар жайында түсінік беру,оларды қалыптастыру,тиянақтау және бекіту, 

қайталау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып келеді. 
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Ойынның міндеті баланың қызығушылыңын туғызып, белсенділігін 

арттыратындай іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады [1.47-53 б.]. 

Орта Азия халқының тарихи – мәдени мұраларының түрлері сан алуан. 

Солардың қай-қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. 

Осындай құнды мәдени игіліктердің бірі –  Орта Азия Орта Азия 

халықтарының  ұлттық ойындары.  

Ұлттық ойын-салауатты өмір салтын мұрат тұтқан арманшыл, елі мен 

жерінің қамын ойлайтын, ұлтқа тән нәрсенің бәрін қадір тұтатын, дара тұлға-

жаңа адамды тәрбиелеп шығарудың құралы. 

Ойын да Орта Азия халықтарының педагогикасының құрамды бір бөлігі. 

Адам баласы жасаған жеті кереметтің қатарына сегізінші етіп осы ойынның 

аталып жүруі де жайдан-жай емес. Орта Азия халқының ұлттық ойындары 

тақырыпқа өте бай және әр алуан болып келеді. Дегенмен, Орта Азия 

халықтары ойынның неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны іс-

жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді.  

Бастауыш мектептен бастап сабақ кезінде  немесе сабақтан тыс кезінде  

баланы ұлттық ойын арқылы өмірге  тәрбиелеу осы үздіксіз процестің жалғасы. 

Сонымен оқушылардың ой- өрісін, талабы мен талғамын ұштай түсу үшін 

бастауыш сынып оқушыларына сабақ үстінде  ұлттық ойын элементтерін 

пайдаланудың маңызы зор. 

Қай пәнді болсада оқушыларға түсінікті, қызықты, тартымды және 

күнделікті өмірмен байланыстыра өту -бүгінгі өмірдің басты талабы. 

Бастауыш сынып оқушыларының білуге деген ынтасы мен мүмкіндіктерін 

толық пайдалану және оларды оқу- тәрбие процесінде үздіксіз дамыту, сабақ 

барысында алған білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру 

үшін сабақтарда ұлттық ойын элементтерін пайдалануды іске асырудың орны 

ерекше [2,9-18 б.]. 

Ұлттық ойын –ойын арқылы іске асатын оқыту әдісі болып табылып, екі 

түрде қарастырылады: ойын сабақ және дидактикалық ұлттық ойындар. Бірінші 

түрде басты рөл тәрбиешіде, ол баланың сабаққа деген қызығушылығын 

арттыру үшін әр түрлі ойын амалдарын пайдаланады,жарыс элементтерін, тағы 

басқа ойын элементтерін қосу арқылы әр түрлі сұрақтарымен, нұсқаулармен, 

түсіндірілермен байланысты. Ойын сабақ көмегімен мүғалім тек қана нақты 

білім бермейді,олардың ойын қалыптастырып,  ойнауға үйретеді. Ал 

дидактикалық ұлттық ойында оқушыларға тапсырмалар жұмбақ түрінде 

беріліп,сабақта қоршаған орта жайлы білімдері кеңейтіледі. Дидактикалык 

ұлттық ойын баланы жан-жақты етіп тәрбиелеуде зор қызмет атқарады.Оның 

ішінде негізгі қызметі-ақыл ой тәрбиесінде зор қызмет атқарады. Ұлттық ойын 

мазмұнына қарай білімділік-тәрбиелік, көрнекілік,сөздік, іс-әрекеттік міндеттер 

атқарады.Сондықтан да өзіне тән әдістемелік жолдары бар [3,95-108 б.]. 

1) Дидактикалық ұлттық ойындары өткізгенде мұғалім ойын мақсатын 

сақтай отырып,балаларды оқытады.Бұл үшін алдымен мүғалімнің өзі көңілді, 

қызықты ойынға ықыласпен араласып, қуаныш сезімінде болуы керек. 
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2) Дидактикалық ұлттық ойынды ұйымдастыруда мұғалім алдымен ойынға 

баланы қызықтырарлықтай мүмкіндік жасап,сол негізінде баланың ақыл-ой 

белсенділігін арттырады.  

3) Мұғалім белгіленген ережені орындауда қатаң талап қою керек. Бұл 

баланы талапты орындауға, бұзбауға үйретеді. 

4) Егер барлық бала ойынға белсенді түрде қатысқанда ғана дидактикалық 

ұлттық ойынның алдына қойған мақсатына жете алады. 

Ұлттық ойында білім беру мен оқыту бір-бірімен тығыз байланыста, 

бірлікте жүргізіледі. 

Қазақтың ұлттық ойындары: ойынсауық, тұрмыс-салт ойындары, дене 

шынықтыру, спорт ойындары және оймен келетін ойындар болып бөлінеді.  

Орта Азия халықтарының ойындарын математика сабағында пайдалану 

оқушының алған білімін күнделікті өмірмен берік ұштастыруға қолайлы. 

Математика сабағында Орта Азия халықтарының ойындарын қолданудың түрлі 

жолдары бар. Мысалы, ойын сабақтың басында, не ортасында, не соңында 

қолданылуы мүмкін. Ойынды сабақтың басында қолдану үй тапсырмасына 

оқушыларды түгел қатыстыру мақсатын көздейді. Егер ойын сабақтың 

ортасында қолданылатын болса, онда мұғалімнің мақсаты – оқушылардың 

көңіл-күйін сергіту, шаршағанын ұмыттыру. Ойын сабақтың соңында 

тақырыпты бекіту не сол сабақтан алған білімді жинақтау мақсатында 

пайдаланылады.  

Ұлттық ойындарды өткен сабақтарда қайталау кезінде де қолдануға 

болады. Ол жағдайда сабақтың мазмұнын байыта түседі, балалардың 

қиялдарын қозғап, зейіндерін кеңейтеді. 

Оқушылардың белсенділігін арттыра түсу мақсатында әрбір сабақты 

түрлендіріп өткізу орынды. Ұлттық ойындарды үнемі пайдалану арқылы 

оқушыларды ауызша есептерге жаттығуына, логикалық ой жүйелерін жетілдіре 

түсуіне толық мүмкіндік бар. Олардың қатарына Орта Азия халықтарының 

байырғы ауызша есептерін, Орта Азия халықтарының ойындарын жатқызуға 

болады. Атап айтқанда: «Қай қолымда?», «Үш әділ», «Сөз мәнісін байқайық», 

«Торғай мен бұтақ», «Мың қойда неше бақайшық бар?» т.б.  

Қазақ халқының «Баланы ойын өсіреді» деген сөзі тегіннен тегін 

айтылмаған. Яғни ұлттық ойындар тәрбие құралы ретінде туған. Заман өзгерген 

сайын адам баласының басынан өткендері бала ойынында көрініс тауып 

отырады. Ерте кезде қазақ халқы өз ойындарына ерекше назар аударып, зейін 

қоя ойнағандары соншалық, қойы басқа ауылдың қойына қосылып, қозысы 

жамырап кеткенін де байқамай қалған. Ұлттық ойындардың басым көпшілігі 

мазмұны жағынан ертегі, әңгімеге жақын болып келетіндіктен, бала зейінін 

өзіне тарта алады. Осыған орай жасөспірімдер ойнайтын қазақтың ұлттық 

ойындары баланың жас ерекшеліктеріне байланысты әрі қысқа, әрі нұсқа болып 

келеді [4, 5-18 б.]. 

Бала зейіні төңірегіндегі заттар мен осы заттарға қатысты іс-әрекеттер 

арқылы сипатталатындықтан, ұлттық ойындар да осыған негіздеме құрылған. 
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«Тақия тастамақ» ойынында бас киімді пайдаланса, «Қамалды қорғау» 

ойынында орындық пен жүннен жасалған допты пайдаланған.  

Әрбір ойын элементтері ұлттық ойындардың тақырыбына, мазмұнына 

байланысты логикалық байланыста болып келеді. Ұлттық ойындардың 

логикалық байланыста болып келуі, зейін көлемін өсіруге септігін тигізеді. 

Ұлттық ойындардың кез-келгенін алсақ та, ойынға қатысушылардың 

зейінділікті, тапқырлықты, шешендікті, алғырлықты, шапшаңдықты, тез 

ойлауды талап етумен бірге алға ұмтылуды, табысқа жетуді көздейді.  

Ұлттық ойындардың мазмұндық ерекшеліктері, біріншіден, ұлттық 

ойындар мазмұн жағынан да мәнерлі, әрі түсінікті. Ойын балалардың ақыл-

ойының белсенді жұмыс істеуіне, дүниетанымының кеңеюіне, қоршаған ортаға 

деген көзқарасын нақтылап, барлық психикалық процестерді жетілдіруге 

мүмкіндік жасайды. Екіншіден, ойын ережелерінде жеке тұлғаның 

қалыптасуына әсер ететін үлкен тәрбиелік мән бар. Ұлттық ойындар 

тәрбиеленушіге Орта Азия халықтарының салт-дәстүрі мен тұрмыстық 

шаруашылық еңбегінен түсінік береді. Үшіншіден, тәрбиеленушінің қимыл-

қозғалысын дамытып, дене тұлғасының дұрыс қалыптасуына әсер ететін үлкен, 

қимыл-қозғалысына дамытып, дене тұлғасының дұрыс қалыптасуына 

мүмкіндік жасайды. Төртіншіден, бала қиялын, ақыл-ойын, дене қимылын 

дамытатын тәрбие құралы. Бесіншіден ұлттық ойындар баланың ойын 

дамытады, зейінділікті, ұстамдылықты, ойлылықты, зерделілікті, кеңістікті 

бағдарлай білуді, әрекет үйлесімділігін, өжеттілікті, тапқырлықты, 

шапшаңдықты, төзімділікті, мергендікті, батылдықты дамытады.  
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Актуальность исследования. Информационные технологии являются 

самым современным инструментом для сбора, хранения, поиска и обработки 

информации .  

В современных реалиях  использование ИТ открывают  большую 

возможность тренерам, инструкторам и  специалистам в области преподавания 

плавания  , от формирования личностных умений и навыков работы с 

компьютерной  техникой и своевременной обработки информации, с помощью  

программных оборудовании и спортивных технологии  , в следствии которых 

повышается уровень подготовленности передаваемого материала и снижение 

трудоемкости ,быстродействия и оптимизации накопленных знаний, делая 

процесс физического воспитания более современным, наполненым, 

разнообразным , повышающий интерес к спортивным занятиям. 

Данной проблеме уделили внимание следующие специалисты: 1.S. 

Szczepan [1], П.К. Петров [2], Е.В.Рашидова, Е.Г.Зубарева [3],   А.М.Егорова, 

Р.Ж,Ибраева  [4],    К.Katarzyna  и др.  [5],   М.А.Попов и др. [6],   ; 

В.С.Андреева, С.П.Миронова [7],    Н.Ж.Булгакова [8],    М.М Ковырёв, О.И. 

Загревский  [9] и др.    

Цель исследования - определить интегральные методические пути 

обучения детей 6-10 лет в плавании с использованием информационных 

технологии, на основе сравнения Актюбинских  и Польских методик 

преподавания. 

Задачи исследования.         1.Определить мнение Актюбинских и 

польских тренеров о методике преподавания детей 6-10 лет плаванию с 

применением ИТ. 

        2. Изучить особенности методов обучения детей плаванию с 

использованием ИТ Актюбинских и польских тренеров. 

        3. Выявить интегральные пути совершенствования методов обучения 

детей плаванию с использованием информационных технологии. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе двух вузов : Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова и 

университета экономики г.Быдгощ ( Польша 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения  мнения актюбинских и польских  тренеров о методике 

обучения плаванию с использованием информационных технологии ,был 

проведен анкетный опрос. 

Результаты анкетного опроса показывают. Использования современных 

ИТ в методике обучения детей плаванию, возможность актюбинских и 

польских тренеров   использовать  информационные технологии, повышая 

процесс обучения детей вместе с  повышением квалификации тренеров- 

преподавателей . Польские тренера имеют больше возможностей в реализаций 

информационных технологий в методике обучения детей школьного возраста и 

составы национальных команд  , так как отвечая современным Европейским 

стандартам плавания , имеются  на борту самое современное информационное 

оборудование . Одним из самых явных показателей , является сравнение 
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количества олимпийских наград ,наград чемпионатов мира . Использование 

современных информационных технологий у актюбинских тренеров имеют 

замедленные темпы развития в сравнении с польскими методиками. 

В г. Быдгощ (Польша) населением около 354 тысяч человек, количество 

бассейнов насчитывается более 51 , не считая бассейнов при 

общеобразовательных школах. В связи с этим показатели Польши, есть низкий 

процент детей не умеющих плавать . Используется методики способствующие 

на развития навыков без негативных проявлений стандартного обучения 

плаванию ,таких как обострения чувства водобоязни , приобретение 

неустойчивых и зачастую не эффективных двигательных умений ,монотонность 

занятий.  

Польские тренера и инструкторы используют самые современные 

методики преподавания, связанные с  ИТ благодаря которым  совершенствуется  

процесс преподавания и повышается его эффективность . Реализуя управление 

учебно-воспитательным, организационным процессом,  информационно-

методическим  обеспечением ,с моделированием учебно- тренировочного , 

соревновательного процесса , осуществляя контроль и диагностику учебного и 

соревновательного процесса обучения . 

Баcсейн  “Astoria” (г. Быдгощ) оборудован новейшими 

информационными  технологиями  с помощью которых процесс обучения 

проходит более эффективно, примером можно назвать изменяемую геометрию 

дна ванны бассейна, это позволяет на более комфортном уровне проводить 

занятия . Электронные книги. 

Гидродинамический -канал с возможностью анализа техники спортсмена 

,позволяющий корректировать технические моменты пловца в настоящем 

времени, ведя при этом подводную сьемку (покадрово – каждого элемента ) , 

высчитывая лобовое сопротивление спортсмена . 

 Подводная световая -лента ориентирующая спортсмена по времени 

прохождения дистанции. Использование виртуальных программных 

симуляторов по типу “ Swim smooth links” позволяет просматривать 

анимационные модели идеальных техник олимпийских чемпионов по 

плаванию. Данная программа дает возможность расмотреть технические 

элементы под 26 различными углами , визуализируя двигателные действия 

спортсменов , благоприятно влияя на осознание правильных двигательных 

действий . 

В Польше, соревновательный календарный план расписан очень плотно. 

Сравнивая его с планом выступления Казахстанских спортсменов гораздо 

меньше стартов в месяц и за год. В Польше каждый месяц проходят как 

минимум  2 -3 старта для детей возраста до 18 лет , делясь на возрастные 

подгруппы , все соревнования проходят с  участием большого количества 

спонсоров ,что приводит не только к распространению и развитию вида спорта 

,но и финансовой части соревновании. Количество участников соревнований 

превышет 700 спортсменов, обладает высокая конкуренция. Каждые 

соревнования вне зависимости от уровня, имеют полный  европейский стандарт 
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обслуживания и проведения соревнований. В качестве автоматизаций 

процессов обработки результатов на соревнованиях используют современные 

информационные технологии спортивного хронометрожа. На основе единой 

платформы (LIVETIMING ) с информации о всех стартах за год (календарного 

плана ) ,с местом и временем проведения соревнований , УТС. Участие на 

соревнованиях (подача заявок )проходит в электроном виде с  полным 

открытым доступом . 

Г. Актобе населением  около 413.000 тысяч человек, общим количеством 

бассейнов 6 объектов , олимпийского стандарта насчитывает 2 бассейна на 50 

метров. В результате нехватки количества бассейнов, реализация бесплатного 

государственного обучения детей желающих освоить водную среду , не 

покрывает нужды полностью.  

Дворец водных видов спорта «Достык», место проведения исследования : 

по теме «ИТ в методике преподавания плаванию детей 6-10 лет». Бассейн имеет 

электронную систему хронометража ALGE TIMING ( фото-видео фиксация 

времени , демонстрационный экран , щиты фиксации касания , стартовые 

тумбы с возможностью фиксаций фальстартов  ) АИС –автоматическая 

информационная система . Бассейн не имеет возможности регулирования 

геометрии дна, он имеет фиксированную глубину по краям бассейна 2.30 в 

середине бассейна 3 метра, связи с эти возможность реализаций в полной мере 

игрового метода обучения на воде ,не возможен на начальном этапе обучения. 

Тренера придерживаются более аккуратного , целенаправленного воздействия 

на освоения детьми водной среды . После процесса отбора детей в группы 1- 

года обучения ( ГНП-1) данные вносят в электронные списки обучающихся . 

Используя программные ИТ , актюбинским тренерам создают недельный, 

месячный ,календарный план посещения обучающихся занятий с 

промежуточным тестированием (отбором) обучающихся , вбивая данные в 

программные средства , отслеживая прогресс обучения, проходят 

соревнования. В процессе обучения используют информационные технологии, 

как электронные программы для построения процесса обучения , 

мультимедийных презентации с целью обучения технических элементов 

,используя анимированные эффекты способствуя повышению интереса детей к 

изучаемому материалу , визуального обучения ДД , фото- видео оборудование 

возможность которого анализа плавания подводной и надводной части . 

Анализируя методики обучения плаванию польских и актюбинских 

тренеров применяя интегральные  пути совершенствования, была разработана 

методика. Переняв опыт зарубежных коллег в методическом процесс обучения 

детей 6-10 лет ,включить в тренеровочный процесс использование самых  

современных инновационных, информационных  технологий таких как ; 

1)Визуально- демонстрационная программа “Swim smooth 

links»позволяющая в режиме реального времени просматривать 

аннимированную модель спортсмена и его технических особенностей дд и 

взаимодействию с водной средой, повышая качество обучаемого материала .   
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2)Уделить огромное внимание на использование  электронных 

методических пособии связанных с ознакомлением и обучением учебного  

материала, применение  мультимедийные технологии в пороцессе обучения 

детей .  

3)В подведении итогов занятии, применять технологию контроля 

усвоения процесса обучения , анализа контроля состояния спортсменов ,с 

применением  технологии  опроса информационными карточками. 

После применения разработанной нами интегральной методики обучения 

были получены результаты проведенной технологии в течении 5-7 недель , 

одной возрастной группы девочек и юношей 9-10 лет , значительно отличается 

прогрессом между контрольными и экспериментальными группами . 
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    Ақыл-ойы кем балаларда сөйлеудің дамуы мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөйлеу қабілетінің дамуынан айтарлықтай ерекшеленеді. 

    Сөйлеуді дамытудағы артта қалушылық оларда нәрестелік кезден басталады. 

Ерте балалық шақта даму деңгейінің төмендеуі жинақтала береді. Тиісінше, 

олар мектепке дейінгі жастан мектеп кезеңіндегі жас аралығына ауысуға дайын 

болмайды. Сөйлеу дамуының объективті белсенділігі, қоршаған ортаға деген 

қызығушылық, эмоционалды сфераның дамуы, атап айтқанда ересектермен 

эмоционалды қарым-қатынас сияқты алғышарттары қалыптаспаған, фонемалық 

есту қабілеті төмен, артикуляциялық праксисі дамымаған күйде болады. [1]. 

Ақыл-ойы кем көптеген балалар 4-5 жасында сөйлей бастайды. Сөйлеуді 

дамыту тұрғысынан ақыл-ойы кем балалар біртекті емес категория болып 

табылады. Олардың арасында: 

 сөйлеуді мүлдем білмейтін балалар ; 

  сөздер мен қарапайым сөз тіркестерінің көлемі аз балалар; 

 ресми дамыған сөйлеуі бар балалар. 

 Сөйлеу баланың шынайы зияткерлік мүмкіндіктерін көрсетпейді, ол  білім мен 

ақпаратты берудің толық көзі бола алмайды. Фразалық сөйлеу фонетикалық 

және грамматикалық бұрмаланулардың көптігімен сипатталады. Мектеп 

жасына дейінгі кезеңде сөйлеудің грамматикалық құрылымын игеру дұрыс 

деңгейде қалыптаспайды [2]. 

Көптеген ақыл-ойы кем балаларда байланыстырып сөйлеу мүлдем жоқ. Актив 

сөздерден қарағанда пассив сөздер басымырақ болады, бірақ барлық 

жағдайларда бола бермейді, әдетте, жеке оқшауланған сөздерді қабылдауға 

қатысты. Кейбір уақытта ақыл-ойы кем балалар суреттегі сөздерді дұрыс 

айтқанымен, қолдану аясын түсінбейді. Бұл ақыл-ойы бұзылған балаларда 

сөздің ситуациялық мағынасы ұзақ уақыт сақталатындығын көрсетеді, алайда  

балалардағы сөздің семантикалық жүктемесі сол жастағы қалыпты балаларға 

қарағанда әлдеқайда аз. [1]. Сөздің ситуациялық мағынасы, сөйлеудің 

грамматикалық құрылымының жеткіліксіздігі, фонемалық есту қабілетінің 

бұзылуы және қабылдаудың баяу деңгейде қалыптасуы әсерінен ақыл-ойы кем 

балалар  ересек адамның сөйлеуін түсінбейді, дұрыс емес немесе бұрмаланған 

деп түсінеді. Ақыл-ой кем бар балалардың сөйлеуі соншалықты нашар 

дамыған, сондықтан ол қарым-қатынас функциясын орындай алмайды. Ақыл-

ойы кем балалардың сөйлеуінің коммуникативті функциясының дамымауын 

зейіні бұзылған және басқада бұзылыстағы балалардан мимикалық ым-ишарат, 

қимыл-қозғалысы арқылы ажыратады. [3]. Адамның қарым-қатынасы мен 

танымының құралы мен тәсілі ретінде ана тілін меңгеру баланың мектепке 

дейінгі жастағы маңызды жетістіктерінің бірі болып табылады. Сөйлеу 

деңгейін жоғарлату балалар іс-әрекетінің барлық түрлерінде, күнделікті өмірде, 

отбасы мүшелерімен қарым-қатынаста, сондай-ақ сөйлеуді түзете-дамыту  

секілді арнайы сабақтарда жүреді. [4]. 

Ақыл-ойы кем бар балалармен жүргізілетін түзету жұмыстары 
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Сөйлеуді түзету процесінде ақыл-ойы кем балалардың дамуының жалпы және 

нақты заңдылықтарын есте ұстаған жөн. 

Түзету жұмыстары этиология, механизмдер, бұзылу белгілері, сөйлеу 

кемшілігінің құрылымы, балалардың жас және жеке ерекшеліктері негізінде 

жүзеге асырылады. Маманның оқытуды ұйымдастыру процесінде жалпы 

дидактикалық принциптерге үлкен мән беріледі: оқытудың тәрбиелік сипаты, 

ғылыми, жүйелілік пен дәйектілік, қол жетімділік, сана мен белсенділік, жеке 

көзқарас.[5]Логопедиялық түзету арнайы принциптерге сүйенеді: 

этиопатогенетикалық (сөйлеу бұзылысының этиологиясын есепке алу), сөйлеу 

бұзылысының жүйелі құрылымы, онтогенетикасы, жеке ерекшеліктерді ескеру, 

белсенділік тәсілі, табиғи сөйлеу қарым-қатынасы жағдайында сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. Сөйлеу терапиясының негізгі формалары: білім 

беру, оқыту, түзете-дамыту, бейімделу, оңалту.  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ СТАРТА 

В ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ БРАСС 

 

Камзенов А.Б. 

Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова  

 

Актуальность исследования. Как показывает практика, стартовая 

подготовка остается одной из проблем современного спортивного плавания. 

Во-первых, в тренировочном процессе пловца недостаточно эффективных 

средств, способствующих совершенствованию стартового прыжка. Во-вторых. 

большие объемы и интенсивность тренировочного процесса {на всех этапах и 

периодах подготовки} не оставляют места для стартовой подготовки пловцов. 

В-третьих. Отсутствие должного внимания стартовым движениям приводит к 

тому. что на тренировках спортсмены проплывают даже соревновательную 

дистанцию не со старта. а оттолкнувшись от бортика бассейна. 

Данной проблеме уделили внимание следующие специалисты: 

И.Л.Ганчар  [1], М. Йен  [2], А.А.Мясоедов [3] и др. 
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Цель исследования –определить интегральные методические пути 

совершенствования техники старта в плавании способом брасс  на основе 

сравнения Актюбинских и Польских  пловцов. 

Задачи исследования. 1. Определить мнение Актюбинских и польских   

тренеров о технике старта в плавании брассом.  2. Изучить особенности  

техники старта в плавании способом брасс   Актюбинских и польских  пловцов. 

3. Выявить интегральные пути совершенствования техники старта в плавании 

способом брасс. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе двух вузов: Актюбинского регионального   университета им. К.Жубанова и 

университета экономики г.Быдгощ (Польша). Выборка студентов составляла по  

10 человек из каждого университета (студенты 1-2 курсов). 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

специальную литературу, я выделили основные фазы техники выполнения 

стартовых движений. Рассмотрим подробнее, в чем заключается каждая из фаз. 

ПОДСЕД И ОТТАЛКИВАНИЕ С МАХОМ РУКАМИ (длится до отрыва 

ног от тумбочки). Спортсмен быстро выводит тело из равновесия. выполняет 

энергичный подсед с движением туловищем и головой вперед-вверх. а затем - 

отталкивание с махом руками. В момент отталкивания туловище и ноги 

выпрямлены, продольная ось тела направлена вперед-вверх под углом 20-25 (к 

горизонту; прямые руки вытянуты вперед. угол между ними и продольной осью 

тела равен 40 - 80)_ лицо направлено вперед и немного вниз 

Результаты. полученные при фазовом анализе свидетельствуют о том, что 

у высококвалифицированных пловцов спринтеров. общая продолжительность 

стартового прыжка увеличилась в среднем на 0,7с Так, длительность фазы 

полета при греб-старте составила 0,35с. а при легкоатлетическом старте 

составила 0.38с. В 3 фазе длительность при греб-старте составила 0,25с, а при 

легкоатлетическом старте - 0.26с 

Для определения  мнения актюбинских и польских   тренеров о технике 

старта в плавании брассом» был проведен их анкетный опрос. Из анкетного 

опроса  с польскими коллегами и из Казахстана, становится ясно,что тренера 

очень мало уделяют внимание тренировкам старта. Не чаще 1 раза в 2 недели. 

А на практике и вовсе к стартам подходят лишь на фазе заключительной 

подготовки к соревнованиям. Так же выяснилось, что зачастую уделяется 

большое внимание проплыванию общего обьема плавания и интенсивности, 

нежели техническим аспектам. Для сравнения были исследована методика 

тренировки старта у зарубежных коллег. Там же старту уделяется особенно 

большое внимания, как для спринтеров так и для пловцов средних дистанций. 

Очень много используется стартовые отрезки во время подготовки. Почти на 

еженедельной основе используются подводные и надвоные сьемки для видео 

анализа. Так же проводится специальная взрывная и силовая работа в зале. 

Которая благотворно влияет на прыгучие качества спортсменов и 

координацию. Зарубежные коллеги используют чаще современные технологии 

нежели коллеги из Казахстана. Конечно на это сильное влияние оказывается 
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сама тренировочная база, которая помимо удовлетворения основных нужд в 

тренировках имеют современные на сегодняшний момент технологии. Имеется 

отдельная лаборатория для исследования подводных гидродинамических 

качеств тела. Так называемый гидроканал для плавания. Тогда как в Казахстане 

подобного вовсе не имеется. 

Была проведена видео сьемка старта на основе двух баз в Польше и в 

Казахстане. Отобранные спортсмены 1-2 курсов продемонстрировали старт для 

анализа их техники. Попытаемся сравнить  элементы техники старта в плавании 

польских пловцов  со стандартной техникой.  

У актюбинских пловцов по сравнению со стандартной техникой были 

следующие ошибки: Во время стартового сигнала спортсмен имел долю 

времени для того, что бы руки приняли позицию для выталкивания. В фазе 

выталкивания нога стоящая впереди не занимает должный угол и не 

соединяется с задней ногой, что в следствии происходит небольшое падение 

туловища. Во время входа в воду, точка входа рук и точка входа ног не имеет 

идентичное место. Подводная часть недостаточно быстрая и мощная для 

преодоления 15 метрового отрезка подводной части. 

У польских  пловцов по сравнению со стандартной техникой были 

следующие ошибки: Положение таза находится очень низко, практически на 

одном уровне с головой, что делает сложным для выталкивания тела вперед. 

Руки не совершают маховое движение, которое дает дополнительную инерцию 

для отталкивания. Задняя нога не имеет должного угла для выталкивания. 

После выталкивания тело сразу движется вниз, без должной фазы полета. Тело 

не имеет прямой, вытянутой и жесткой линии. Голова все время идет вниз в 

следствии чего тело и стремится вниз вслед за головой. Нет одной точки входа. 

В конечной фазе входа, тело спортсмена падает и ноги делают удар об 

поверхность воды. Гасится скорость и создается большое сопротивление воды. 

Спортсмен занимает слишком большую глубину, после которой он начинает 

гребковые движения с толщей воды находящийся над ним. Практически 

отсутствует фаза подводного выхода. 

На основании полученных результатов мы предлагаем следующие 

интегральные пути совершенствования техники брасс. 

Стоит перенять опыт работы коллег  и уделить должное внимание 

подготовки старту спортсмена. Внедрить в тренировочные процессы 

современные технологии для достижения высших результатов. Добавить в 

подготовку в зале комплекс взрывных, силовых и координационных 

упражнений. Уделить внимание нервно-мышечным реакциям, правильному 

восстановлению всех систем организма. Во время тренировок интегрировать 

задания с использованием стартового блока. Обязательное включение 

прикладных снарядов в подготовке спортсмена.  

1. Для исправления ошибок в технике подседа и отталкивания с махом 

руками необходимо применять следующие упражнения: 

Стоит обучить спортсмена правильному положения во время стартового 

сигнала. Применяются имитационные упражнения в зале с использованием 
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оборудования «TRX». Подключаются совместно использование мячей для 

имитации выталкивания при помощи рук. 

2. Для коррекции  ошибок в полете необходимо применять 

следующие упражнения 

На водной глади или же на высоте 60-100 см устанавливается барьер в 

виде шеста, который препятствует падению тела в воду. Используется комплекс 

плиометрических упражнение в зале,  который направлен на формирование 

взрывных и силовых качеств. 

3. Для коррекции  ошибок при входе  в воду и скольжении 

необходимо применять следующие упражнения: 

На тренировках в воде использовать обруч или же круг. Для тренировки 

одной точки входа. Включить тренировки на «core» (на спину и пресс для более 

жесткой конструкции тела в во время полета и входа в воду 

4. Для коррекции  ошибок при выходе  на поверхность необходимо 

применять следующие упражнения: 

Используется имитация старта без работы ног. Выход и всплытие 

происходит только за счет скольжения и оптимальной глубины вхождения тела. 

Упражнения на подхват стартовой скорости с включением гребкового 

движения руками. Тренируется способность входа тела на небольшую глубину. 

Используются тренировки на ощущения погружения тела в воду. 

Данную разработанную методику применили на исследуемых 

спортсменах в течении 7-10 недель учебно-тренировочного сбора.  

Вывод: разработанную методику применили на исследуемых 

спортсменах в течении 7-10 недель учебно-тренировочного сбора. После 

применения были получены данные, исходя из которых была выявлена 

положительная динамика как у пловцов из Польши так и у Актюбинских 

пловцов. Время реакции на стартовом блоке после звукового сигнала 

улучшилось в обеих группах. Проплывание контрольного 15 метрового отрезка 

со стартового блока так же получило положительную динамику в скорости 

проплывания отрезка. У всех исследуемых спортсменов отмечается 

выраженнные улучшения в технике выполнения старта. Так же были 

исправлены основные ошибки, которые создавали проблемы для 

совершенствования старта. Данную методику рекомендуем для применения 

педагогам, тренерам, а также спортсменам. 

 

Использованная литература: 

1.Ганчар И.Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и 

совершенствования. – Киев: Олимпийская книга, 2006.  

2.Йен Маклауд. Анатомия плавания. – М.: Советский спорт, 2011.  

3.Мясоедов А.А. Спортивное плавание для всех: учебное пособие. – М.: 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003.  

 

                                                  Научный руководитель- д.п.н., профессор  

Ботагариев Т.А. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ В ПЛАВАНИИ 

  

Камзенов А.Б. 

Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова  

 

Актуальность исследования. Информационные технологии являются 

самым современным инструментом для сбора, хранения, поиска и обработки 

информации .  

В современных реалиях  использование ИТ открывают  большую 

возможность тренерам, инструкторам и  специалистам в области преподавания 

плавания  , от формирования личностных умений и навыков работы с 

компьютерной  техникой и своевременной обработки информации, с помощью  

программных оборудовании и спортивных технологии  , в следствии которых 

повышается уровень подготовленности передаваемого материала и снижение 

трудоемкости ,быстродействия и оптимизации накопленных знаний, делая 

процесс физического воспитания более современным, наполненым, 

разнообразным , повышающий интерес к спортивным занятиям. 

Данной проблеме уделили внимание следующие специалисты: 1.S. 

Szczepan [1], П.К. Петров [2], Е.В.Рашидова, Е.Г.Зубарева [3],   А.М.Егорова, 

Р.Ж,Ибраева  [4],    К.Katarzyna  и др.  [5],   М.А.Попов и др. [6],   ; 

В.С.Андреева, С.П.Миронова [7],    Н.Ж.Булгакова [8],    М.М Ковырёв, О.И. 

Загревский  [9] и др.    

Цель исследования - определить интегральные методические пути 

обучения детей 6-10 лет в плавании с использованием информационных 

технологии, на основе сравнения Актюбинских  и Польских методик 

преподавания. 

Задачи исследования.         1.Определить мнение Актюбинских и 

польских тренеров о методике преподавания детей 6-10 лет плаванию с 

применением ИТ. 

        2. Изучить особенности методов обучения детей плаванию с 

использованием ИТ Актюбинских и польских тренеров. 

        3. Выявить интегральные пути совершенствования методов обучения 

детей плаванию с использованием информационных технологии. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе двух вузов : Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова и 

университета экономики г.Быдгощ ( Польша 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения  мнения актюбинских и польских  тренеров о методике 

обучения плаванию с использованием информационных технологии ,был 

проведен анкетный опрос. 

Результаты анкетного опроса показывают. Использования современных 

ИТ в методике обучения детей плаванию, возможность актюбинских и 
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польских тренеров   использовать  информационные технологии, повышая 

процесс обучения детей вместе с  повышением квалификации тренеров- 

преподавателей . Польские тренера имеют больше возможностей в реализаций 

информационных технологий в методике обучения детей школьного возраста и 

составы национальных команд  , так как отвечая современным Европейским 

стандартам плавания , имеются  на борту самое современное информационное 

оборудование . Одним из самых явных показателей , является сравнение 

количества олимпийских наград ,наград чемпионатов мира . Использование 

современных информационных технологий у актюбинских тренеров имеют 

замедленные темпы развития в сравнении с польскими методиками. 

В г. Быдгощ (Польша) населением около 354 тысяч человек, количество 

бассейнов насчитывается более 51 , не считая бассейнов при 

общеобразовательных школах. В связи с этим показатели Польши, есть низкий 

процент детей не умеющих плавать . Используется методики способствующие 

на развития навыков без негативных проявлений стандартного обучения 

плаванию ,таких как обострения чувства водобоязни , приобретение 

неустойчивых и зачастую не эффективных двигательных умений ,монотонность 

занятий.  

Польские тренера и инструкторы используют самые современные 

методики преподавания, связанные с  ИТ благодаря которым  совершенствуется  

процесс преподавания и повышается его эффективность . Реализуя управление 

учебно-воспитательным, организационным процессом,  информационно-

методическим  обеспечением ,с моделированием учебно- тренировочного , 

соревновательного процесса , осуществляя контроль и диагностику учебного и 

соревновательного процесса обучения . 

Баcсейн  “Astoria” (г. Быдгощ) оборудован новейшими 

информационными  технологиями  с помощью которых процесс обучения 

проходит более эффективно, примером можно назвать изменяемую геометрию 

дна ванны бассейна, это позволяет на более комфортном уровне проводить 

занятия . Электронные книги. 

Гидродинамический -канал с возможностью анализа техники спортсмена 

,позволяющий корректировать технические моменты пловца в настоящем 

времени, ведя при этом подводную сьемку (покадрово – каждого элемента ) , 

высчитывая лобовое сопротивление спортсмена . 

 Подводная световая -лента ориентирующая спортсмена по времени 

прохождения дистанции. Использование виртуальных программных 

симуляторов по типу “ Swim smooth links” позволяет просматривать 

анимационные модели идеальных техник олимпийских чемпионов по 

плаванию. Данная программа дает возможность расмотреть технические 

элементы под 26 различными углами , визуализируя двигателные действия 

спортсменов , благоприятно влияя на осознание правильных двигательных 

действий . 

В Польше, соревновательный календарный план расписан очень плотно. 

Сравнивая его с планом выступления Казахстанских спортсменов гораздо 
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меньше стартов в месяц и за год. В Польше каждый месяц проходят как 

минимум  2 -3 старта для детей возраста до 18 лет , делясь на возрастные 

подгруппы , все соревнования проходят с  участием большого количества 

спонсоров ,что приводит не только к распространению и развитию вида спорта 

,но и финансовой части соревновании. Количество участников соревнований 

превышет 700 спортсменов, обладает высокая конкуренция. Каждые 

соревнования вне зависимости от уровня, имеют полный  европейский стандарт 

обслуживания и проведения соревнований. В качестве автоматизаций 

процессов обработки результатов на соревнованиях используют современные 

информационные технологии спортивного хронометрожа. На основе единой 

платформы (LIVETIMING ) с информации о всех стартах за год (календарного 

плана ) ,с местом и временем проведения соревнований , УТС. Участие на 

соревнованиях (подача заявок )проходит в электроном виде с  полным 

открытым доступом . 

Г. Актобе населением  около 413.000 тысяч человек, общим количеством 

бассейнов 6 объектов , олимпийского стандарта насчитывает 2 бассейна на 50 

метров. В результате нехватки количества бассейнов, реализация бесплатного 

государственного обучения детей желающих освоить водную среду , не 

покрывает нужды полностью.  

Дворец водных видов спорта «Достык», место проведения исследования : 

по теме «ИТ в методике преподавания плаванию детей 6-10 лет». Бассейн имеет 

электронную систему хронометража ALGE TIMING ( фото-видео фиксация 

времени , демонстрационный экран , щиты фиксации касания , стартовые 

тумбы с возможностью фиксаций фальстартов  ) АИС –автоматическая 

информационная система . Бассейн не имеет возможности регулирования 

геометрии дна, он имеет фиксированную глубину по краям бассейна 2.30 в 

середине бассейна 3 метра, связи с эти возможность реализаций в полной мере 

игрового метода обучения на воде ,не возможен на начальном этапе обучения. 

Тренера придерживаются более аккуратного , целенаправленного воздействия 

на освоения детьми водной среды . После процесса отбора детей в группы 1- 

года обучения ( ГНП-1) данные вносят в электронные списки обучающихся . 

Используя программные ИТ , актюбинским тренерам создают недельный, 

месячный ,календарный план посещения обучающихся занятий с 

промежуточным тестированием (отбором) обучающихся , вбивая данные в 

программные средства , отслеживая прогресс обучения, проходят 

соревнования. В процессе обучения используют информационные технологии, 

как электронные программы для построения процесса обучения , 

мультимедийных презентации с целью обучения технических элементов 

,используя анимированные эффекты способствуя повышению интереса детей к 

изучаемому материалу , визуального обучения ДД , фото- видео оборудование 

возможность которого анализа плавания подводной и надводной части . 

Анализируя методики обучения плаванию польских и актюбинских 

тренеров применяя интегральные  пути совершенствования, была разработана 

методика. Переняв опыт зарубежных коллег в методическом процесс обучения 
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детей 6-10 лет ,включить в тренеровочный процесс использование самых  

современных инновационных, информационных  технологий таких как ; 

1)Визуально- демонстрационная программа “Swim smooth 

links»позволяющая в режиме реального времени просматривать 

аннимированную модель спортсмена и его технических особенностей дд и 

взаимодействию с водной средой, повышая качество обучаемого материала .   

2)Уделить огромное внимание на использование  электронных 

методических пособии связанных с ознакомлением и обучением учебного  

материала, применение  мультимедийные технологии в пороцессе обучения 

детей .  

3)В подведении итогов занятии, применять технологию контроля 

усвоения процесса обучения , анализа контроля состояния спортсменов ,с 

применением  технологии  опроса информационными карточками. 

После применения разработанной нами интегральной методики обучения 

были получены результаты проведенной технологии в течении 5-7 недель , 

одной возрастной группы девочек и юношей 9-10 лет , значительно отличается 

прогрессом между контрольными и экспериментальными группами . 
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9. М.М Ковырёв, О.И. Загревский . Информационные технологии в 
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                                                  Научный руководитель- к.п.н., доцент Кубиева 

С.С.  

 

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГН 

АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 
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Ж.Н. Қалыбек, Р.Т. Макежанов 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

5В010300-Педагогика және психология ББ 4 курс студенттері 

 

Түйіндеме 

Педагог-психолог кадрлардың біліктілігін арттыру мәселелері бойынша 

зерттеулерді талдау оқыту үдерісін курстық даярлықтың тиімділігіне әсер 

ететін объективті және субъективті факторлардың өзара байланысы мен өзара 

шарттылығын қарауға мүмкіндік береді. Біліктілікті арттыру жүйесінде 

педагог-психологтардың оқытудың тиімділігіне әсер ететін факторларды 

талдау, оның ерекшелігін түсінуді көздейді.       

Тірек сөздер: кәсіби біліктілік, кәсіби өсу, кәсіби құзыреттілік, болашақ 

маман, педагог-психолог. 

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайда педагог мамандардың 

біліктілігін арттыру міндеті объективті түрде бірінші орынға шығады. Осы 

міндетті шешуге назар аудармай, білім беру сапасы қазіргі дамып келе жатқан 

экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес келуі тиіс білім беру жүйесін жаңғырту, 

оқу орындарының түлектерін даярлауды қамтамасыз ету мүмкін емес. Отандық 

білім беру жүйесін дамыту жағдайында педагогтердің кәсіби құзыреттілігін 

арттыру үдерісіне жаңа теориялық және практикалық тәсілдерді, оларды енгізу 

тетіктерін іздеудің маңызы зор.  

Педаго-психолог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың заманауи 

жүйесі оларды оқытудың неғұрлым тиімді нысандарын іздестіруде. Курстық 

даярлықтың тиімділігін арттыру міндеті біліктілікті арттыру жүйесінің алдында 

тұрған бірқатар міндеттердің бірі екендігі анық [1].  

Біліктілікті арттыру жүйесінде педагог-психологтарды оқытудың 

тиімділігіне әсер ететін факторларды талдау, оның ерекшелігін түсінуді 

көздейді. Біліктілікті арттыру жүйесі өзінің мәні бойынша әлеуметтік-

педагогикалық жүйе болып табылады және оқытушы мен тыңдаушылардың 

кәсіби бағыттылық қағидаты негізінде құрылған бірлескен білім беру қызметін 

білдіреді. Қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында курстық дайындық 

шеңберіндегі педагогикалық үдерістің мұндай бағыты оқытуды 

ұйымдастырудың практикалық аспектісі арқылы көрсетілуі мүмкін.  

Педагог-психологтардың кәсіби ерекшеліктеріне арналған курстық 

даярлық шеңберінде оқыту үдерісінің бағытталуын қамтамасыз ету үш 

деңгейде іске асырылады:  

- әлеуметтік-педагогикалық (оқу жоспарлары мен курстық даярлық 

бағдарламаларында тыңдаушылардың әртүрлі санаттары үшін оқыту 

мақсаттарын көрсету арқылы); 

- ұйымдастырушылық-дидактикалық (мазмұнын түрлендірудің, 

тыңдаушыларды оқытудың әртүрлі нысандары мен әдістерін қолданудың, 

сабақтарды ұйымдастырудың арқасында); 

- тұлғалық-әрекеттік (тыңдаушылардың оқу қызметін және 

оқытушылардың кәсіби қызметін жандандыру арқылы) [1,30-34с]. 
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Ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттар (аудиторияларды, оқу 

кабинеттерін ресімдеу және жабдықтау, оқытудың қазіргі заманғы техникалық 

құралдарының:  

- аудио және бейнетехниканың, компьютерлік сыныптардың, 

мультимедиялық лингафондық кабинеттің және т. б. болуы); 

- тыңдаушылар контингентінің өз біліктілігін арттыруға дайындық деңгейі, 

кәсіпқойлықты жетілдіру қажеттілігі; 

- оқытушы кадрлардың сапалық құрамы; 

- қызметтің сапалы нәтижелері [2]. 

Біліктілікті арттырудың қазіргі заманғы жүйесі білім беру мекемелерінің 

даму динамикасына байланысты және педагогтердің кәсіби-педагогикалық 

құзыреттілігінің ерекшеліктерін ескеретін талаптарға икемді, серпінді, барабар 

болуға тиіс. Біліктілікті арттыру жүйесі сапасының негізгі параметрлерінің бірі 

курс және курсаралық қызмет қорытындылары бойынша тыңдаушылардың 

кәсіби құзыреттілік деңгейіне қатысты оның тиімділік дәрежесі болып 

табылады. Осыған байланысты педагог-психологты оқытудың тиімділігі мен 

сапасына әсер ететін себептер мен факторларды анықтау қажет. 

Педагог-психологтардың кадрлардың біліктілігін арттыру мәселелері 

бойынша зерттеулерді талдау оқыту процесін курстық даярлықтың тиімділігіне 

әсер ететін объективті және субъективті факторлардың өзара байланысы мен 

өзара шарттылығында қарауға мүмкіндік береді. Мұндай факторларға 

психологиялық, ұйымдастырушылық-педагогикалық, ресурстық және басқалар 

кіруі мүмкін. Ең анықтайтын факторларды қарастыруға тоқталайық.    

1.Жеке және психологиялық факторлар. Педагогтердің білім беру 

қажеттіліктерін, күтулерін, сұраныстарын, құндылық бағдарларын есепке 

алмай, қазіргі таңда біліктілікті арттыру жүйесінің жетістігі мүмкін емес. 

Педагогтердің тұлғалық және кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктерін сипаттайтын 

психологиялық факторларды оқытудың тиімділігін анықтау. Оларға педагог-

психологтың кәсіби іс-әрекетінің мазмұны мен сипатының ерекшеліктері, оның 

білімі мен практикалық дағдыларын жетілдіруде іске асыратын жеке 

қажеттіліктері, кәсіби біліктілігінің нақты деңгейі, оқытудың қажеттіліктері 

мен мотивтерінен, қанағаттанушылық пен қанағаттанбаудан көрінетін жеке 

ұстанымы жатады. Біліктілікті арттыру жүйесі ең алдымен студенттерге 

арналады. Бұл студенттердің жеке және кәсіби ерекшеліктеріне, тәжірибесі мен 

алдыңғы дайындық деңгейіне, әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктеріне 

байланысты оқу мақсаттарының қойылуын анықтайды.  

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде біліктілікті арттыру жүйесі 

оқушылардың жеке басының дамуы мен өзін-өзі дамытуы үшін барынша 

қолайлы жағдайлар жасауға бағытталуы тиіс. Сонымен қатар, біліктілікті 

арттыру жүйесі ең алдымен өзінің кәсіби дамуын анықтаған, физиологиялық, 

әлеуметтік, адамгершілік жағынан жетілген, экономикалық дербестігі бар 

адамдармен айналысады.  

Осыған сүйене отырып, педагог-психолог кадрлардың біліктілігін арттыру 

жүйесінде оқытуды ұйымдастыру кезінде олардың жас және кәсіби 
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ерекшеліктерін барынша ескеру қажет деген қорытынды жасауға болады. Осы 

ерекшеліктерді ескере отырып, педагог-психологтардың курстық дайындығын 

олардың педагогикалық іс-әрекет тәжірибесіне байланысты студенттермен 

жұмыстың әртүрлі формалары қолданылатындай етіп ұйымдастырған жөн. 

Оқыту, ең алдымен, практикалық болуы керек, ал мұғалімнің студенттермен 

бірлескен іс-әрекеті соңғылары оларды оқытудың белсенді қатысушылары 

болатындай етіп жүзеге асырылуы керек. 

2. Біліктілікті арттыру жүйесінің қызмет етуінің ұйымдастырушылық-

педагогикалық ерекшеліктері. Біліктілікті арттыру жүйесінің тиімділігі оның 

қызмет етуінің ұйымдастырушылық-педагогикалық ерекшеліктерімен 

байланысты. Оларға курстық даярлықты ұйымдастыру мен жүзеге асырудың 

ерекшеліктері, атап айтқанда біліктілікті арттыру курстарынан өту жиілігі, 

тыңдаушыларды іріктеудегі еріктілік немесе дәстүрлі-әкімшілік тәсіл жатады, 

бұдан басқа оқу бағдарламаларының рөлі мен сапасы, педагогтердің кәсіби 

білімі мен практикалық дағдыларын жетілдірудегі жеке қажеттіліктерін 

анықтау және есепке алу маңызды рөл атқарады.  

Оқытудың тиімділігі негізінен сәйкес нәтижені алдын ала анықтай отырып, 

студенттер мен мұғалімдердің өзара әрекеттесу сипатына байланысты. 

Сондықтан біліктілікті арттырудың тиісті мазмұны мен әдістерін оңтайлы 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, оқытудағы педагогтардың белсенділігін 

ынталандыратын оқытудың сәйкес формаларын таңдау ұсынылады. Сонымен 

қатар қазіргі білім беру процесі студент тұлғасының кәсіби шеберлігін 

арттырудағы белсенді позициясын қарастырады. Студенттердің курстық 

даярлығының тиімділігін арттырудың негізгі көздерінің ішінде мыналар 

ұсынылады: 

-кәсіби өсу бағдарламаларын әзірлеуге мұғалімдерді белсенді тарту; 

-педагогикалық жұмыста анықталған нақты қиындықтарды, әртүрлі 

педагогикалық мәселелерді ескере отырып, біліктілікті арттыру 

бағдарламаларының мазмұнын құру; 

-біліктілікті арттырудағы әрбір мұғалімнің жеке оқу траекториясы; 

-оқыту міндеттерін оқу орнының нақты контексіне көшіру және жаңа 

кәсіби-педагогикалық дағдыларды тікелей тәжірибеде дамыту [3]. 

Курстық жұмысты ұйымдастыруға тікелей қатысты аталған факторлар 

педагогикалық ұжымның құзыретіне жатады және олардың жиынтығында 

курстық жұмыс шеңберінде оқытудың тиімділігіне әсер етеді. Осы көп бағытты 

параметрлерді есепке алу оқу процесін сапалы жоғары деңгейде 

ұйымдастыруға ықпал ете алады. 

3. Ресурстық факторлар. Кез-келген басқалар сияқты біліктілікті арттыру 

жүйесі де өз қызметінде ресурстарға сүйенеді. Материалдық-техникалық 

ресурстарға, біліктілікті арттыру курсы студенттерінің курстық даярлығының 

тиімділігіне әсер ететін ерекшеліктерге курстық дайындық құрамындағы оқу-

әдістемелік құралдардың болуы, кітапхана қоры, оқу үдерісінің заманауи 

үлгідегі оқу құралдарымен жабдықталуы жатады. компьютерлік технология, 
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әртүрлі оқу материалдары және т.б. Түрлі АКТ құралдарын белсенді қолдану 

арқылы студенттерді оқытудың тиімділігін арттыруға болады. 

Бүгінгі таңда курстық жұмыс аясындағы оқу үдерісін интерактивті тақта, 

мобильді компьютер сыныбын, инновациялық Smart технологияларынсыз 

елестету мүмкін емес шығар. Бұл құралдарды қолданудың бірқатар 

артықшылықтары айқын, олар оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру, оқу 

процесіндегі белсенділікті арттыру, демек оның тиімділігі. АКТ құралдарының 

көмегімен мұғалім сабақта орындалатын жұмыс көлемін ұлғайта алады, 

оқушылардың білімін бақылауды жақсартады, әртүрлі анықтамалық жүйелерге, 

электронды кітапханаларға, басқа да ақпараттық ресурстарға қол жеткізуге 

мүмкіндік береді [4].  

Оларды студенттердің курстық даярлығы процесінде қолдану мұғалімге 

оқу уақытын ұтымды пайдалануға, оқу материалын байытуға, түсіну қиын 

сәттерді динамикалық түрде көрсетуге, қиындық тудырған нәрсені қайталауға, 

әр оқушының жеке ерекшеліктеріне сәйкес сабақты саралауға көмектеседі. 

студент. Осы құрамдастардың барлығының табиғи нәтижесі ретінде оқытудың 

тиімділігі мен студенттердің білім сапасының артуы.  

АКТ қолданумен қатар мұғалім іс-әрекетінің мазмұны да өзгереді. Ол жай 

ғана білім «эстафетасы» болудан қалып, жаңа оқыту технологиясын жасаушыға 

айналады, бұл бір жағынан оның шығармашылық белсенділігін арттырса, 

екінші жағынан жоғары технологиялық және әдістемелік дайындықты талап 

етеді. АКТ курстық дайындық формаларының бірі ретінде мұғалімдерді 

қашықтықтан оқытуда кеңінен қолданылады. Студенттердің курстық дайындық 

үдерісінде АКТ-ны қолдану мұғалімдерге мектептегі оқу үдерісінің 

педагогикалық тәжірибесінде технологияны пайдаланудың үлгісін 

беретіндіктен де қажет. 

4. Курстардың оқу жоспарларының мазмұны. Біліктілікті арттыру 

процесінің маңызды құрамдас бөлігі, демек, оның тиімділігі курстық жұмыстың 

мазмұнын таңдау болып табылады.  

Қазіргі білім беру жүйесінде кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан мамандар 

сұранысқа ие болғандықтан, біліктілікті арттыру жүйесінде оқыту үдерісі 

тереңдетілген және ғылыми-зерттеу оқу жоспарлары негізінде құрылуы тиіс. 

Біліктілікті арттырудың заманауи үлгісінің оқу үдерісіндегі модульдік оқу 

бағдарламасының тиімділігін айтуға болады. Дұрыс құрастырылған болса, кез 

келген деңгейдегі кәсіби құзыреттілігі бар студенттерді дайындауға мүмкіндік 

туғызады. Курстық дайындықтың мазмұнын оқытудың практикалық заманауи 

түрлерімен қанықтыру ұсынылады. Мұндай іс-әрекеттердің тиімділігі 

студенттердің практикалық тәжірибені меңгеруінде, игерілген құзыреттердің 

міндетті құрамдас бөлігі ретінде білімнің пәндік мазмұнымен өз бетінше әрекет 

ету, өз қызметін жобалау және модельдеу қабілетінде жатыр [5]. 

5. Оқыту үдерісінде тиімді формаларды қолдану. Педагог-психологтардың 

тиісті білім мазмұнын меңгеруі әртүрлі жұмыс түрлерінде жүзеге асырылады. 

Курстық жұмыс кезінде оқытуды ұйымдастырудағы екпін тәжірибеге 

бағытталған формалардың пайдасына ауысады. Педагог-психологтың 



800 
 

біліктілігін арттыру жүйесінің тәжірибесі оқу үдерісінде студенттердің 

теориялық білімін және практикалық іс-әрекет әдістерін жетілдіруге 

бағытталған белсенді практиканы ұйымдастыруға мүмкіндік беретін оқу-тәрбие 

жұмысының осындай формаларын пайдалануды арттыру қажет екенін 

көрсетеді.  

6. Педагогикалық ұжымның ғылыми-педагогикалық әлеуеті. Педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесінің тиімділігі педагогикалық ұжымның 

(ПОҚ) ғылыми-педагогикалық әлеуетіне байланысты.  

Профессор-оқытушылар құрамының тұрақты ғылыми әлеуеті кәсіби білім 

беру бағдарламаларын сапалы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Курстар 

студенттерін даярлау жүйесіндегі сияқты, институттың профессорлық-

оқытушылық құрамының кәсіби құзыреттілігін арттырудың құрамдас бөлігі 

өзін-өзі тәрбиелеу жұмысы болып табылады. Педагогтың білім беру әлеуетін 

арттыру саласындағы озық халықаралық және отандық тәжірибені игерудегі 

белсенді ұстанымы оның әдістемелік шеберлігінің одан әрі өсуіне, жалпы 

дайындық деңгейін арттыруға және ой-өрісін кеңейтуге ықпал етеді. 

7. Институт қызметінің әдістемелік құрамдас бөлігі. Әдістемелік және 

инновациялық жұмыстар жалпы институттың тиімділігін және курстық 

дайындық сапасын арттыру міндетін жүзеге асыруға бағытталған. Әдістемелік 

қызметтің бір бағыты – педагогикалық ұжымның кәсіби шеберлік деңгейін 

арттыру. Осы мақсатта оқу-әдістемелік кеңес отырыстары, тұрақты жұмыс 

істейтін семинар, жас ұстаз мектебі, мұғалімдерге арналған ашық сабақтар 

сияқты іс-шаралардың тұтас жүйесі ұйымдастырылды. Институттың 

профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттырудың әртүрлі 

формалары. Олардың қатарында оқыту, үздік шетелдік білім беру сайттарында 

тағылымдамадан өту, on-line және off-line конференцияларға, семинарларға, 

әртүрлі деңгейдегі вебинарларға қатысу, кәсіби байқауларға қатысу, 

республикада және шетелде үздік тәжірибені жариялау және насихаттау, 

ұйымдастыру эксперименттік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының және т.б. 

Профессор-оқытушылар құрамының жүргізіліп жатқан жұмыстарға белсене 

араласуы, өзін-өзі тәрбиелеу жұмыстарымен ұштасып, ғылыми-педагогикалық 

әлеуетінің артуына, соның нәтижесінде ұйымдастырылған курстық оқытудың 

тиімділігіне ықпал етеді. 

8. Курстық жұмыстың тиімділігін бақылау. Бақылау қызметі курстық 

дайындықтың тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар кешенінің құрамдас 

бөлігі ретінде институт қызметінің маңызды бағыттарының бірі. Ол бір ғана 

мақсатқа бағынады, яғни, мұғалімдердің курстық дайындық сапасы мен 

курстан кейінгі іс-әрекетіне мониторингтік зерттеулер негізінде филиал 

көрсететін білім беру қызметінің сапасы мен тиімділігін арттыруға жәрдемдесу 

[6]. 

Сонымен, педагог-психолгтардың біліктілігін арттырудың тиімділігі оның 

барлық буындарының үйлесімді жұмысына, олардың өзара қарым-

қатынасындағы ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік, оқу-әдістемелік және 

бақылау қызметін дамыту негізінде оларды жетілдіруге кешенді көзқарасқа 
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байланысты. Анықталған ерекшеліктер тиісті факторлардың болуын ескеруді 

және оқытудың тиімділігін арттыруға жағдай жасауды қажет етеді.  

Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, педагогикалық 

ұжымның үздіксіз біліктілігін арттыру жүйесінің тиімділікті арттыруға 

бағдарлануы оның ажырамас сипаттамасы болып табылады деп қорытынды 

жасауға болады. Тұтастай алғанда педагог-психологтың біліктілігін арттыру 

үдерісін ұйымдастыру өзекті педагогикалық мәселе болып табылатынын атап 

өтуге болады, оның шешімі педагогикалық қағидаларға негізделген 

инновациялық үдерістерде және ересектер саласындағы ғылыми-әдістемелік 

әзірлемелерді пайдалануда көрінеді. Педагог-психологтардың біліктілігін 

арттырудың неғұрлым тиімді формаларын, әдістерін және мазмұнын одан әрі 

іздестірудің маңызы аз емес. 
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АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІН 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Имашева Сатина Жумабаевна 

Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технология колледжі, 

арнайы пән оқытушысы 

 

Ежелгі грек тілінен "техника" ұғымы зерттеу жолы, теория, ілім деп 

аударылады. Терминнің негізгі түсінігінде әдістеме белгілі бір пән бойынша 

оқу процесінің заңдылықтарын зерттеумен айналысатын педагогика 

ғылымының саласы деп аталады. Оқу үрдісіндегі әдістеме мұғалімнің іс-

әрекетінің белгілі бір әдістері мен әдістерін сипаттайды. 

Қоғамның қарқынды дамуына, арнайы пәндер материалдарының үнемі 

жаңартылып, толықтырылуына байланысты оқу процесі үнемі жетілдіруді 
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талап етеді. Сондықтан оқыту стратегиясы мен тактикасының өзгеруін ескере 

отырып, болашақ мамандарды даярлауды жүзеге асыру қажет. 

Оқыту әдістемесі қолданбалы ғылым болып табылады, яғни оқыту 

процесінде теория мен практика еркін емес, жүйелі пропорциялармен 

біріктірілуі керек. Егер күрделі материал зерттелсе, онда теория басым болады: 

түсіндіру, пайымдау, әңгіме және теорияны зерттеудің басқа әдістері 

қолданылады. Зерттелетін жаңа материал бекітілген кезде студенттерде тиісті 

дағдыларды қалыптастыру оның практикалық дамуын, жаттығуларын қажет 

етеді. [3] 

Қоғамдағы жағдайлардың қарқынды дамуы жоғары оқу орындарында 

мамандарды даярлау сапасы мен кәсіби дамуына жоғары талаптар қояды. 

Оқытудың негізінде үш негізгі элемент бар, атап айтқанда техникалық 

әдебиеттерді оқып-үйрену арқылы жинақталған білім, өз ойын дұрыс жеткізе 

білу және кәсіби дағдылар. Бұл элементтер оқытушы тарапынан мазмұнның 

бастапқы компоненттері, ал студенттер тарапынан — ассимиляция өнімдері 

ретінде әрекет етеді. Білім, шеберлік, дағдылар бір-бірімен тығыз байланысты 

және оқу процесі табиғи түрде жетілдіріледі. Бұл элементтер оқытуда қалай 

қолданылады? 

Студенттерде білімді қалыптастыру кезінде қажетті білімді, мәліметтерді 

студенттерге жеткізе білу маңызды. Мысалы, физика, стандарттау бойынша 

сандық деректерді үтірден кейін өте жоғары дәлдікпен беру керек, бірақ кейде 

бұл түсіну мен талдаудың күрделенуіне, сол сандық деректерді шығаруға 

әкеледі. 

Техникалық мамандықтағы әрбір білім алушы оқу және техникалық 

әдебиеттермен жұмыс істеуді үйренуі, статистикалық өңдеуден кейін 

эксперименттік деректерді өңдей алуы, оларды өте жоғары дәлдікке әкелуі тиіс. 

[1]  

Білім берудің маңызды бөлігі студенттерді өз бетінше ойлауға, 

қабылдауға және берілген материалды игеруге үйрету болып табылады. Біздің 

еліміздің әлеуетті мамандарының болашағы негізінен студенттердің өзіндік 

сабақтарына және оқытушылардың құзыреттілігіне байланысты. 

Арнайы пәндерді оқыту таңдалған пәндерді кәсіби деңгейде оқытудың 

мүмкіндіктері мен тәсілдерін зерделеуді, оқытудың қазіргі заманғы 

әдістемелерін зерделеуді және оларды қолданудың қолжетімді дағдыларын алу 

мүмкіндігін, сондай-ақ студенттердің білімін қорытынды бақылау әдістерін, 

арнайы пәндерді әзірлеуді қамтиды. Оқытушы студенттердің жеке 

ерекшеліктерін, олардың жасын және жүктеме дәрежесін ескеруі керек. [2] 

Техникалық пәндерді оқытуда біз бөліп көрсететін және қолданатын екі 

негізгі әдіс бар. 

- Барлық курстар мен мамандықтардың студенттерін оқытуда 

қолданылатын, дәрісті аудиториялық тыңдауға бағытталған инертті әдіс, 

студенттер тыңдаушылардың пассивті рөлін атқарады, ал мұғалім актер болып 

табылады және сабақтың барысын басқарады. Қазіргі педагогикалық 

технологиялардың бағалауы бойынша оқытудың бұл әдісі ең тиімсіз болып 
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табылады, бірақ кейде бұл әдіс жақсы тәжірибесі бар мұғалімдер үшін және 

болжалды пәндерді терең зерттеуге бағытталған мақсаттары бар студенттермен 

жұмыс жасау кезінде жақсы жұмыс істейді 

- Интенсивті әдіс, онда студенттер пассивті тыңдаушылар емес, осы 

сабақтың белсенді қатысушылары. Сабақтың бұл түрінде оқытушы мен 

студенттер тең құқылы. Студенттер сұрақтар қойып, оқытушымен белсенді 

диалог жүргізе алады. 

Әрбір оқытушы жылдар бойы өзі үшін бірнеше жақсы оқыту 

әдістемелерін таңдайды, оларды студенттерді оқыту үшін пайдаланады, 

сондықтан студенттер оқу пәндерінен өткеннен кейін оларды практикада 

қолдана алады, қойылған міндеттерді тез шеше алады, қажетті экстремалды 

шешіммен дұрыс шешімді тез таба алады. Мен негізінен инертті әдіс пен 

жобалық әдісті қолданамын, дегенмен көптеген сарапшылар инертті әдіс 

студенттердің білімін оқытуда және жеткізуде ең тиімсіз деп санайды, бірақ 

мен үшін бұл әдіс ең оңтайлы болып табылады, бұл әдіс бірнеше жылдар бойы 

пәндерді тереңдетуге бағытталған. Екінші әдіс-бұл жоба әдісі, мұнда 

студенттер оқытушының тікелей қатысуынсыз өз бетінше жұмыс істейді, 

мұғалім тек реттеуші болып табылады, студенттерді қажетті бағытқа 

бағыттауға көмектеседі, ал студенттер пәндер тақырыбын дайындау бойынша 

барлық жұмыстарды өз бетінше дайындайды.  

Оқытудың жақсы әдістемесі арнайы пәнді оқу қажеттілігін осы курсты 

игеруге оң мотивациямен байланыстыру негізінде оқытушының да, 

студенттердің де мүдделерін біріктіруді қамтамасыз етеді. Пән бойынша 

сабақтың тиімділігі мен сапасы оқытушының кәсіби таланты мен әдістемелік 

шеберлігімен анықталады. Ол әрбір нақты жағдайда қолданыстағы оқыту 

формаларының, әдістері мен құралдарының барлық түрлерінен студенттер 

контингентінің ерекшеліктерін, жеке дайындық деңгейін және практикалық 

тәжірибесін ескере отырып, ең ұтымды таңдай білуі керек.  

Техникалық пәндерді оқытудың тиімді әдістерінің бірі "дөңгелек үстел" 

әдісі болып табылады. Бұл әдіс ұжымдық талқылау арқылы кәсіби қызмет 

мәселелерін зерттеуді қамтиды. Әдістің негізгі мақсаты-теориялық дағдыларды 

практикада, мысалы, кәсіпорында өнімді өндірудің кез-келген техникалық 

процесін модельдейтін ортада қолдану. "Дөңгелек үстел" әдісінің арқасында 

студент шығармашылық ойлау және шешім қабылдау қабілетін дамытады, 

білім беру қызметі барысында білімді кәсіби пайдалану қабілетіне ие болады. 

"Дөңгелек үстел" әдісі оқу сабақтарын түрлі семинарлар мен 

пікірталастар түрінде өткізуді көздейді. 

Оқу семинары хабарламаларды талқылау, баяндамалар дайындау, 

рефераттар орындау, әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.  

Оқу дискуссиясы  бұл көзқарастарды талқылау және әртүрлі мәселелерді 

шешу әдісі. Бүгінгі таңда бұл әдіс рефлексивті ойлауды қалыптастыруға ықпал 

ететін білім беру қызметінің негізгі формаларының бірі ретінде танылған. 

Талқылаудың нәтижесі, әдетте, кез-келген жалпы келісім, мәселеге жаңа 
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көзқарас, студенттер мен оқытушылардың бірлескен шешімін ұсыну болуы 

мүмкін. 

Арнайы пәндерді оқытудың тиімді әдістерінің бірі ішінара іздеу әдісі және 

зерттеу әдісі болып табылады. Осы әдістемелерге сәйкес оқу материалын беру 

логикалық-мағыналық модельдер мен есептер көмегімен жүзеге асырылады [2]. 

Алдымен мұғалім модель құру алгоритмін түсіндіреді, содан кейін студенттерге 

ұсынылған тақырып бойынша ұқсас модель құру міндеті қойылады. Студент 

оқу материалын ауызша ұсынумен жұмыс жасай отырып, оқу процесінде алған 

білімдерін игеру барысын басқару дағдысын игереді. 

Сабақтарды ішінара іздеу және зерттеу әдістеріне сәйкес өткізу 

техникалық мамандықтағы студенттерде дамуы керек техникалық ойлауды 

дамытады.  

Миға шабуыл әдісі негізінен дәрісте қолданылды. Дәрістерде міндетті 

түрде проблемалық сұрақтар болды, олардың жауабын осы әдіспен табу 

ұсынылды. Теориялық механикада, мысалы, статикадағы тіректердің белгісіз 

реакцияларының санын анықтау. 

"Шығармашылық тапсырма" әдісі оқушылардың зерттеу дағдыларын 

дамытуға көмектесті. Студенттер мұндай тапсырмаларды материалдық 

денелердің тепе-теңдігі мен қозғалысын рәсімдеу мен модельдеудің негізгі 

тәсілдерімен танысқаннан кейін алды.   

Кейс әдісі (Case-study) – шешім іздеу, шешім іздеуді егжей-тегжейлі 

талдаумен осы шешімді негіздеу мақсатында белгілі бір жағдай тобына ұсыныс. 

Шағын топтарда жұмыс істеу үшін арнайы пәндерді оқытуда кейстер әдісін 

қолдану мүмкін болды. Шағын топтардағы іс – шаралар ең тиімді 

стратегиялардың бірі болып табылады, өйткені ол барлық студенттерге 

жұмысқа қатысуға, ынтымақтастық, тұлғааралық дағдыларды қолдануға 

мүмкіндік береді (атап айтқанда, белсенді тыңдау, жалпы пікір қалыптастыру, 

туындаған келіспеушіліктерді шешу мүмкіндігі). Сабақтың басында топта 

жұмыс істеу қағидаттары талқыланды: сабақ – дәріс емес, топта әрбір 

студенттің қатысуымен жалпы жұмыс болжанады; жасына, әлеуметтік 

мәртебесіне, тәжірибесіне қарамастан барлық қатысушылар тең; әрбір 

қатысушы кез келген мәселе бойынша өз пікіріне құқылы; жеке тұлғаны 

тікелей сынға алуға орын жоқ (тек идея сынға ұшырауы мүмкін).  

Тапсырма мен шешімді талқылау уақыты 30-40 минутпен шектелді. 

Осыдан кейін әр топтың өкілі жарықтандыру қажет сұрақтар тізіміне сәйкес 

шағын хабарлама жасады. Сұрақтарға шешімнің нәтижесі ғана емес, сонымен 

қатар шешім іздеу процесін талдау да кірді. Барлық топтардың сөзінен кейін 

оқытушы жалпы қателіктерді көрсетіп, қорытынды жасады. 

Оқытудың нақты әдісін таңдау материалды игерудің күрделілігіне, 

студенттердің техникалық пәнді игерудегі бастапқы дайындық деңгейіне сәйкес 

жасалуы керек. Оқыту әдістемесі студенттер үшін де, оқытушылар үшін де 

қолайлы жағдайларды шартсыз қамтамасыз ете отырып, оқу процесін 

ұйымдастыру және жүргізу бойынша барлық егжей-тегжейлі ойластырылған 

болуы тиіс 
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БАЛАНЫҢ ЗЕЙІНІН ДАМЫТУДА ОРТА АЗИЯ ХАЛҚЫНЫҢ 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Каримова М., Исмоилова Х.И. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, «Педагогика және 

бастауышта оқыту әдістемесі» мамандығының 4 курс студенттері 

 

Қазіргі кезде бастауыш сыныпта оқыту мазмұны жаңартылып, оқыту мен 

тәрбиелеуді дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда. Бастауыш сынып 

мұғалімі бұрынғыдай білім беріп қана қоймай, пәндер арқылы баланың жан-

жақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Оқыту барысында баланың ақыл-ойын 

дамытуда ойынның алатын орны ерекше.  

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті 

атқарады. Ойынның мақсаты-бағдарламада анықталған білім,білік және 

дағдылар жайында түсінік беру,оларды қалыптастыру,тиянақтау және бекіту, 

қайталау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып келеді. 

Ойынның міндеті баланың қызығушылыңын туғызып, белсенділігін 

арттыратындай іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады [1.47-53 б.]. 

Орта Азия халқының тарихи – мәдени мұраларының түрлері сан алуан. 

Солардың қай-қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. 

Осындай құнды мәдени игіліктердің бірі –  Орта Азия Орта Азия 

халықтарының  ұлттық ойындары.  

Ұлттық ойын-салауатты өмір салтын мұрат тұтқан арманшыл, елі мен 

жерінің қамын ойлайтын, ұлтқа тән нәрсенің бәрін қадір тұтатын, дара тұлға-

жаңа адамды тәрбиелеп шығарудың құралы. 

Ойын да Орта Азия халықтарының педагогикасының құрамды бір бөлігі. 

Адам баласы жасаған жеті кереметтің қатарына сегізінші етіп осы ойынның 

аталып жүруі де жайдан-жай емес. Орта Азия халқының ұлттық ойындары 

тақырыпқа өте бай және әр алуан болып келеді. Дегенмен, Орта Азия 

халықтары ойынның неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны іс-

жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді.  

Бастауыш мектептен бастап сабақ кезінде  немесе сабақтан тыс кезінде  

баланы ұлттық ойын арқылы өмірге  тәрбиелеу осы үздіксіз процестің жалғасы. 

Сонымен оқушылардың ой- өрісін, талабы мен талғамын ұштай түсу үшін 



806 
 

бастауыш сынып оқушыларына сабақ үстінде  ұлттық ойын элементтерін 

пайдаланудың маңызы зор. 

Қай пәнді болсада оқушыларға түсінікті, қызықты, тартымды және 

күнделікті өмірмен байланыстыра өту -бүгінгі өмірдің басты талабы. 

Бастауыш сынып оқушыларының білуге деген ынтасы мен мүмкіндіктерін 

толық пайдалану және оларды оқу- тәрбие процесінде үздіксіз дамыту, сабақ 

барысында алған білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру 

үшін сабақтарда ұлттық ойын элементтерін пайдалануды іске асырудың орны 

ерекше [2,9-18 б.]. 

Ұлттық ойын –ойын арқылы іске асатын оқыту әдісі болып табылып, екі 

түрде қарастырылады: ойын сабақ және дидактикалық ұлттық ойындар. Бірінші 

түрде басты рөл тәрбиешіде, ол баланың сабаққа деген қызығушылығын 

арттыру үшін әр түрлі ойын амалдарын пайдаланады,жарыс элементтерін, тағы 

басқа ойын элементтерін қосу арқылы әр түрлі сұрақтарымен, нұсқаулармен, 

түсіндірілермен байланысты. Ойын сабақ көмегімен мүғалім тек қана нақты 

білім бермейді,олардың ойын қалыптастырып,  ойнауға үйретеді. Ал 

дидактикалық ұлттық ойында оқушыларға тапсырмалар жұмбақ түрінде 

беріліп,сабақта қоршаған орта жайлы білімдері кеңейтіледі. Дидактикалык 

ұлттық ойын баланы жан-жақты етіп тәрбиелеуде зор қызмет атқарады.Оның 

ішінде негізгі қызметі-ақыл ой тәрбиесінде зор қызмет атқарады. Ұлттық ойын 

мазмұнына қарай білімділік-тәрбиелік, көрнекілік,сөздік, іс-әрекеттік міндеттер 

атқарады.Сондықтан да өзіне тән әдістемелік жолдары бар [3,95-108 б.]. 

1) Дидактикалық ұлттық ойындары өткізгенде мұғалім ойын мақсатын 

сақтай отырып,балаларды оқытады.Бұл үшін алдымен мүғалімнің өзі көңілді, 

қызықты ойынға ықыласпен араласып, қуаныш сезімінде болуы керек. 

2) Дидактикалық ұлттық ойынды ұйымдастыруда мұғалім алдымен ойынға 

баланы қызықтырарлықтай мүмкіндік жасап,сол негізінде баланың ақыл-ой 

белсенділігін арттырады.  

3) Мұғалім белгіленген ережені орындауда қатаң талап қою керек. Бұл 

баланы талапты орындауға, бұзбауға үйретеді. 

4) Егер барлық бала ойынға белсенді түрде қатысқанда ғана дидактикалық 

ұлттық ойынның алдына қойған мақсатына жете алады. 

Ұлттық ойында білім беру мен оқыту бір-бірімен тығыз байланыста, 

бірлікте жүргізіледі. 

Қазақтың ұлттық ойындары: ойынсауық, тұрмыс-салт ойындары, дене 

шынықтыру, спорт ойындары және оймен келетін ойындар болып бөлінеді.  

Орта Азия халықтарының ойындарын математика сабағында пайдалану 

оқушының алған білімін күнделікті өмірмен берік ұштастыруға қолайлы. 

Математика сабағында Орта Азия халықтарының ойындарын қолданудың түрлі 

жолдары бар. Мысалы, ойын сабақтың басында, не ортасында, не соңында 

қолданылуы мүмкін. Ойынды сабақтың басында қолдану үй тапсырмасына 

оқушыларды түгел қатыстыру мақсатын көздейді. Егер ойын сабақтың 

ортасында қолданылатын болса, онда мұғалімнің мақсаты – оқушылардың 

көңіл-күйін сергіту, шаршағанын ұмыттыру. Ойын сабақтың соңында 
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тақырыпты бекіту не сол сабақтан алған білімді жинақтау мақсатында 

пайдаланылады.  

Ұлттық ойындарды өткен сабақтарда қайталау кезінде де қолдануға 

болады. Ол жағдайда сабақтың мазмұнын байыта түседі, балалардың 

қиялдарын қозғап, зейіндерін кеңейтеді. 

Оқушылардың белсенділігін арттыра түсу мақсатында әрбір сабақты 

түрлендіріп өткізу орынды. Ұлттық ойындарды үнемі пайдалану арқылы 

оқушыларды ауызша есептерге жаттығуына, логикалық ой жүйелерін жетілдіре 

түсуіне толық мүмкіндік бар. Олардың қатарына Орта Азия халықтарының 

байырғы ауызша есептерін, Орта Азия халықтарының ойындарын жатқызуға 

болады. Атап айтқанда: «Қай қолымда?», «Үш әділ», «Сөз мәнісін байқайық», 

«Торғай мен бұтақ», «Мың қойда неше бақайшық бар?» т.б.  

Қазақ халқының «Баланы ойын өсіреді» деген сөзі тегіннен тегін 

айтылмаған. Яғни ұлттық ойындар тәрбие құралы ретінде туған. Заман өзгерген 

сайын адам баласының басынан өткендері бала ойынында көрініс тауып 

отырады. Ерте кезде қазақ халқы өз ойындарына ерекше назар аударып, зейін 

қоя ойнағандары соншалық, қойы басқа ауылдың қойына қосылып, қозысы 

жамырап кеткенін де байқамай қалған. Ұлттық ойындардың басым көпшілігі 

мазмұны жағынан ертегі, әңгімеге жақын болып келетіндіктен, бала зейінін 

өзіне тарта алады. Осыған орай жасөспірімдер ойнайтын қазақтың ұлттық 

ойындары баланың жас ерекшеліктеріне байланысты әрі қысқа, әрі нұсқа болып 

келеді [4, 5-18 б.]. 

Бала зейіні төңірегіндегі заттар мен осы заттарға қатысты іс-әрекеттер 

арқылы сипатталатындықтан, ұлттық ойындар да осыған негіздеме құрылған. 

«Тақия тастамақ» ойынында бас киімді пайдаланса, «Қамалды қорғау» 

ойынында орындық пен жүннен жасалған допты пайдаланған.  

Әрбір ойын элементтері ұлттық ойындардың тақырыбына, мазмұнына 

байланысты логикалық байланыста болып келеді. Ұлттық ойындардың 

логикалық байланыста болып келуі, зейін көлемін өсіруге септігін тигізеді. 

Ұлттық ойындардың кез-келгенін алсақ та, ойынға қатысушылардың 

зейінділікті, тапқырлықты, шешендікті, алғырлықты, шапшаңдықты, тез 

ойлауды талап етумен бірге алға ұмтылуды, табысқа жетуді көздейді.  

Ұлттық ойындардың мазмұндық ерекшеліктері, біріншіден, ұлттық 

ойындар мазмұн жағынан да мәнерлі, әрі түсінікті. Ойын балалардың ақыл-

ойының белсенді жұмыс істеуіне, дүниетанымының кеңеюіне, қоршаған ортаға 

деген көзқарасын нақтылап, барлық психикалық процестерді жетілдіруге 

мүмкіндік жасайды. Екіншіден, ойын ережелерінде жеке тұлғаның 

қалыптасуына әсер ететін үлкен тәрбиелік мән бар. Ұлттық ойындар 

тәрбиеленушіге Орта Азия халықтарының салт-дәстүрі мен тұрмыстық 

шаруашылық еңбегінен түсінік береді. Үшіншіден, тәрбиеленушінің қимыл-

қозғалысын дамытып, дене тұлғасының дұрыс қалыптасуына әсер ететін үлкен, 

қимыл-қозғалысына дамытып, дене тұлғасының дұрыс қалыптасуына 

мүмкіндік жасайды. Төртіншіден, бала қиялын, ақыл-ойын, дене қимылын 

дамытатын тәрбие құралы. Бесіншіден ұлттық ойындар баланың ойын 
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дамытады, зейінділікті, ұстамдылықты, ойлылықты, зерделілікті, кеңістікті 

бағдарлай білуді, әрекет үйлесімділігін, өжеттілікті, тапқырлықты, 

шапшаңдықты, төзімділікті, мергендікті, батылдықты дамытады.  
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ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАНЫҢ ҚОРШАҒАН 

ОРТАМЕН БАЙЛАНЫСУЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА 

БЕЙІМДЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Көшербай Ш., Тілек С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

«Арнайы педагогика» ББ 1 курс магистранттары 

 

Есту –  дүниеге келген уақыттан бастап адамға қызмет етеді.   Адамның  

есту қабілетінің ерекшелігі  оның тілдегі дыбыстарды,   психикалық құбылыс 

түрінде ғана  мағына беретін бірлік – фонема ретінде қабылдау негізінде 

байқалады. Бұл ерекшелік адамның сенсорлық сөйлеу орталығы арқылы 

қамтамасыз етіледі. Ол бас миының сол жақ жарты шарларының жоғарғы 

бөлігінде орналасқан. Бұл орталық қандайда бір бұзылуға  ұшыраса, сөйлеу 

тілін қабылау және талдау процестері де  бұзылады [1] . Қалыпты баланың 

қоршаған ортамен байланысы қарапайым тұрғыда қалыптасса, естуінде 

бұзылысы бар балаларға мұндай процесс оңай соқпайды. Сол себепті баланың 

есту және сөйлеу мүмкіндіктері оның әлеуметтік бейімделуіне тікелей 

байланысты. Ал қоршаған ортаға бейімделу процесі арқылы есту қабілеті 

зақымдалған бала  қиялы мен түйсігін дамыта отырып, шығармашылыққа тез 

бейімделеді. Шығармашылық және психикалық процесстер тығыз жанасқан 

ұғымдар: ойлау, ес, зейін, қабылдау, қиял , түйсік, сөйлеу. Есту қабілеті 

бұзылған балалардың ойлауы өз дамуында үш кезеңнен өтеді: көрнекі-

әрекеттік, көрнекі-образды, сөздік-логикалық. А.В.Запорожецтің айтуынша, 

саңырау балалардың көрнекі-әрекеттік ойлауы спецификалық түрде 

практикалық тәжірибе мен сексорлық тәрбие арқылы қалыптасады. 

Көрнекі-образды ойлау қалыпты есту жағдайындағы балалармен 

салыстырғанда 7-10 жаста қарқынды дамиды. 
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Сөздік-логикалық ойлау көрнекі-образды ойлау негізінде қалыптасады. 

Сөздік-логикалық ойлаудың әлсіздігінен балалар ой қорытуларды орындауда 

қиындықтарға кездеседі, 13 жастан 17 жас аралығында түсінікті ойлаудың 

дамуы басталады [2].  Яғни бала ерте жастан бастап шығармашылыққа 

бейімделіп, өзінің психикалық қызметтерін қолдана бастайды. Осы кезеңде есту 

қабілеті зақымдалған балалардың шығармашылық қабілеттерінің алғашқы 

белгілері көрінеді. Алайда, бұзылыстың күрделілігіне байланысты баланың 

физиологиялық жағдайы басты назарға алынып, қоршаған ортамен байланысы 

шектетіліп қалады. Бұл жағдайда ұжымдық жұмыстың орын алмауы үлкен 

қауіп төндіретін факторлардың бірі. Сол себепті, тек баланың айқын 

бұзылысына мән беріп, оның психикасымен байланысқан табиғи даму 

шарттарымен жұмыс жасалмаса, ол да үлкен күрделі ауытқуға айналады. Сол 

себепті ерте жас кезеңінен баланың әрбір даму мүмкіндігімен барынша түзету 

жұмыстарын жүргізген жөн.  

Есту қабілеті бұзылған балалардың қоршаған  дүние заттары мен 

құбылыстарын қабылдап, оған жауап беру реакциясы да біршама кедергілерге 

ұшырап, селсоқ күйге түседі. Есту қабілетінің бұзылуы жағдайында  сөйлеу 

әрекетінің қалыптаспауының  пайда болуы заңдылық.   Есту қабілетінің 

бұзылуы әр түрлі жаста кездеседі. Тіпті ерте жаста есту қабілетінің бұзылуы 

баланың сөйлеу тілінің дамуына өзіндік кері әсерлерін тигізеді. Кереңдік және 

саңыраулықтың ауыр түрі кезінде балаға арнайы оқыту түрі 

ұйымдастырылмаса бала сөйлеу тілін меңгере алмайды. Себебі, бала өзінің 

даусын қоршаған ортадағы  дыбыстарды естімегендіктен дыбыстарға 

еліктеушілік көрсете алмайды. Есту қабілеті бұзылған баланың сөйлеу 

әрекетінің дамымауы  немесе оның болмауы баланың қоршаған ортамен 

байланысына, танымдық әрекетінің тұлғалық ерекшелігінің дамымауына әкеліп 

соқтырады [3].  Ал есту қабілеті зақымдалған баланың ерте жастан қоршаған 

ортамен тығыз байланысуы оның танымдық процестерінің дамуына, сонымен 

қатар сөйлеу қабілетінің біршама жақсаруына алып келеді.  

Классикалық арнайы педагогикалық әдебиеттерде қоғамдық ортадан тыс 

жеке тұлға жоқ және бола алмайтыны анық. Ал қоғам материалдық жағдайдың, 

әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесінің әсерінен қалыптасады.  

Мүмкіндігі шектеулі балалардың қоршаған ортаға деген көзқарасы әртүрлі 

болуы мүмкін. Олар әлем туралы білім жинақтайды, жеке заттар мен 

құбылыстар туралы идеяларды нақтылайды, ойлау өрісін кеңейтеді, танымдық 

қабілеттерін дамытады. Есту қабілетінің бұзылуы және ерекше білімді қажет 

ететін балада сөйлеу тілінің болмауы немесе дамымауы оның әлеуметтік 

ортамен қарым-қатынасына терең өзіндік ерекшелік береді.  

С.А.Зыковтың, Т.С.Зыкованың, Е.Н.Марциновскаяның зерттеулері 

қоршаған ортаның мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуына тигізетін әсерін 

дәлелдеді. Есту қабілеті бұзылған балаларды қоршаған ортамен қарым-

қатынастың әртүрлі түрлеріне тарту оқушылардың белсенділігін, олардың 

тәуелсіздігін, бастамасын қалыптастырады, білімді игерудің санасын 

арттырады. Қоршаған ортаның әсерінен есту қабілеті нашар балалардың дамуы 
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үшін қолайлы жағдайлар жасалады, сол себепті балаға бағытталған жұмыстар 

тілекей шығармашылық пен ізденіске айналады. [4] 

Шығармашылық әрекет – жаңа нәрсені жасауға және соған бағытталған 

процесс. Шығармашылық – адам бойындағы табиғи қалыптасқан тәжірибені 

негіз ретінде ала отырып жаңа бейнелер, заттар немесе іс-әрекеттер жасау. 

Көбіне шығармашылық іс-әрекет адамның танымдық қабілеттерінен негіз 

алады: шығармашылықтың құрамдас бөліктері сезімдік елестердің құрамында 

да, ақыл-ой түсініктері мен бейнелерінде де орын алады. 

Жалпы алғанда шығармашылық дегеніміз – бұл әлемге деген өзіндік 

бейнелі қарым-қатынас. Сол себепті, балада көрнекі-әрекеттік, көрнекі-

образды, сөздік-логикалық ойлау кезеңдері  шығармашылықтағы қиялының 

дамуына орасан зор әсер етеді. Есту қабілеті зақымдалған балада қиялының 

шектелуіне байланысты шығармашылық салаларына селқостық танытуы орын 

алады. Оны дамытуына негіз болатын арнайы педагог, психологог, әлеуметтік 

педагог және тікелей байланысты баланың ата-анасы. Осы тұлғалар ерте жастан 

баланы дұрыс даму жолына бағыттай алса, бұл мәселе мұндай өзекті болмас 

еді. Мақалада көрсетіліп отырған мәселенің көкейтестілігі де осыған 

байланысты туындап отыр. 

Қорытындылай келе, білім беру орындарында шығармашылық кеңістікке 

бейімдеу арқылы есту қабілеті бұзылған балаларды қоршаған ортамен 

байланыстырудың маңыздылығын атап өттік. Оның мақсаты ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеуде кедергісіз орта құру 

болып табылады. Осы мақалада біз есту қабілеті зақымдалған баланың 

қоршаған ортамен байланысуында шығармашылыққа бейімдеудің 

маңыздылығын қарастырдық. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТҰТЫҚПА БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Қазақстанова Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

   Тұтығу дегеніміз – дыбыстардың, буындардың, сөздердің жиі қайталануы 

немесе ұзаруы, сөйлеуде жиі тоқтау немесе шешілмеу, оның ырғақтық 

ағымының бұзылуымен сипатталатын сөйлеудің бұзылуы болып табылады.  

   Статистикаға сәйкес, тұтығу ересектерге қарағанда балаларға жиі таралған. 

Оның үстіне балалар арасында тұтығудың таралуы 0,75-7,5% 

аралығында.Ұлдарда тұтығу қыздарға қарағанда үш-төрт есе жиі кездеседі. 

Балалардың көпшілігінде тұтығу олар өскен сайын жойылады, сондықтан 

ересек тұрғындардың 1-3% ғана тұтығады. Бір қызығы, аға-інілердегі 

тұтығумен ауыру 18% құрайды. Яғни, бұл бұзушылық тұқым қуалайтын қасиеті 

бар [1,  б. 1-9.]. 

 Мектепке дейінгі балалардың тұтықпасын түзетуде кешенді әдістемелерді 

жасаған алғашқы ғалымдардың бірі Н.А.Власова, Е.Ф.Раудың (1933, 1959, 

1983) әдістемелерін жатқызумызға болады.  Осы әдістемелер әлі күнге дейін 

өзектілігін жоғалтқан жоқ. Авторлар алғаш рет кешенді әдістің қағидаларын 

негіздеді: 

1. Түзету жұмысына дейін толық медициналық-психологиялық-

педагогикалық тексеру; 

2. Түзету жұмысы тек сөйлеу дағдысын дамытуға ғана емес,  тұтығушының 

тұлғасын қалыптастыруға бағыттау; 

3. Логопедиялық жұмыстың алдында сөйлеу ережесін сақтау. 

4. Жатық сөйлеу дағдыларын өз бетімен сөйлеу деңгейін біртіндеп күрделену 

арқылы жүргізу  [2,  б. 290-292.]. 

  Авторлардың ойынша, тұтықпаны түзету жұмыстары топта, ұжымда 

жүргізілуі қажет.  

 Тұтықпа кезіндегі жүргізілетін логопедиялық жұмыстар баланың тұлғалық 

дамуын үйлесімді жағынан қамтамасыз етуші коррекциялық-педагогикалық іс-

шаралар түрінде қарастырады. Қазіргі кезде тұтығуды түзетуде логопедиялық 

жұмыстар екі бағытта ұйымдастырылады: тура және қосымша бағытта.  

  Тура бағыттағы логопедиялық жұмыстар тұтықпа баланың жалпы және 

сөйлеу тілінің моторикасының  дамуын, сөздік қордың кеңеюін, фонетикалық-

фонематикалық қабылдау, есту қабілетін дамытуды қамтамасыз етуде 

ұйымдастырылады. Баланың интеллектісінің дамуы, адамгершілік 

қасиеттерінің дамуы қарастырылады. 

Қосымша бағыттағы логопедиялық жұмыстар баланың сөйлеу ортасы 

арқылы сөйлеудегі кемшіліктерді түзетімен жүргізіледі. Логопедиялық 

сабақтардағы сөйлеу актісі тыныс алу, дауыс, артикуляторлық функциялардың  

реттілігі мен дұрыс сөйлеу тілінің жағдайларын қамтамасыз етеді [3,  б. 131-

132.]. 
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Мектепке дейінгі балалармен жүргізілетін сабақтарда Н.А.Власова сөйлеудің 

жеті түрін қарастырады: 

1. Ілесіп сөйлеу немесе ұқсастырып сөйлеу 

2. Қайталап сөйлеу  

3. Таныс сурет бойынша сұраққа жауап беру. 

4. Таныс суретке өз бетінше сипаттау. 

5. Естіген әңгімені мазмұндау. 

6. Таныс емес сурет бойынша әңгіме құрастыру. 

7. Әңгімелесу немесе қалыпты сөйлеу. 

     Е.Ф.Рау тұтықпа балалармен жүргізілетін сабақтарды үш деңгейге бөледі: 

   Бірінші кезеңде таныс фразалармен, қайталап сөйлеу жаттығулары және 

тақпақтарды мәнерлеп айту жұмыстары қарастырылады.  

   Екінші кезеңде сурет бойынша өз бетімен әңгіме құрату, ауызша жауап 

беру, суреттер бойынша өз бетіндік сөйлеуі жүргізіледі. 

   Үшінші кезеңде сөйлеу тілі арқылы игерген дағдыларын  ересектермен, 

ойын, сабақ, әңгіме жағдайларынде бекіту, қорытындылау. 

    Тұтықпа балалармен жүргізілетін жұмыстар бес кезеңді құрайды: 

   Пропедевтикалық кезең. Баланың логикалық, қалыпты ырғақпен 

айтылған логопедтің сөйлеуін тыңдай білуге баулудағы, баланың сөйлеуін 

уақытша шектеуді ұсынатын негізгі кезең. 

   Еліктеушілік кезең. Көру арқылы логопедпен жүргізілетін жұмыстарды 

ұйымдастыру кезеңі. 

   Қорытынды сөйлеу кезеңінде балалар алдын-ала орындалатын жұмыстың 

бір бөлігін сипаттайды. Бұл жұмыстың қорытындысы контекксті сөйлеудің 

пайда болуын қамтамасыз етеді. 

   Өз ойын айту кезеңі балалар өздерінің қалауларын жеткізетін, өз 

жұмыстарын жоспарлайтын кезең. Бұл кезеңнің ерекшелігі логокалық ойлау, 

грамматикалық құрылымдарға сай өз ойын реттілікпен жеткізу болып 

табылады. 

   Дағдыларды бекіту кезеңі өз әрекетінің мазмұнын баяндау арқылы 

сипатталады. [3] 

   Тұтығу кезінде көбіне қолданылатын логопедиялық әдістемелерді 3кезеңге 

бөледі: дайындық кезеңі, жаттығуларды игеру кезеңі, қорытынды кезең. 

   Логопедиялық сабақтар баланың сөйлеу тілі мүмкіншіліктеріне 

байланысты құрастырылады. Сөйлеу жаттығулары сөйлеу тілінің деңгейіне, 

дайындығына, құрылымына, күрделігіне, қатты немесе ақырын сөйлеуіне, 

сөйлеу жағдайына сәйкес жасалады, яғни тұтықпаның байқалуына байланысты 

факторлар ескеріледі.  

  Сонымен қатар, ғалым В.И. Селиверстовтың тұтықпаны түзетудегі кешенді 

әдістемесі амбулаторлық және стационарлық емдеу түзетуге бағытталған 

болып келеді. 

Амбулаторлық сабақтар 3-4айға есептелген үш кезеңнен тұрады (32-36 сабақ) 

1. Дайындық кезеңінде 7-8 сабақ өткізеді. Сауықтыру шаралары және 

қорғау күн тәртібін сақтау мен қатар бұл кезеңде моторикасын дамыту, сөз 
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қорын молайту жұмыстары жүргізіледі. Логопедиялық сабақтарда тек тұтықпа 

бермейтін сөйлеу түрлері ғана қолданылады. 

2. Жаттықтыру кезеңі (20-22 сабақ) моторикамен қатар психикалық 

функцияларына дамытуға мақсатты жұмыс жүргізіледі. Дағдыларды бекітуде 

ата-аналар белсенді қатысады.  

3. Қорытындылау кезеңінде (6-9сабақ) баланың еркін дағдылары бекітіледі. 

Әңгіме, рөлді ойындар кеңінен қолданылады. 

4. Ата-аналармен жұмысқа ерекше көңіл бөлінеді. 

Сонымен, есіңізде болсын, тұтығу - бұл сөйлеуге ғана емес, сонымен қатар 

психикалық, когнитивтік және тұлғалық дамуға әсер ететін күрделі бұзылыс. 

Сондықтан түзету жұмыстарына баланың бүкіл қоршаған ортасының қатысуы 

маңызды. Соңғы бірнеше жылда жүргізілген кешенді түзету жұмыстары 

балалардағы тұтығудың әлсіреуінің айтарлықтай оң үрдісін байқауға мүмкіндік 

береді.Осылайша, ойластырылған күн тәртібін қалыптастыру, тұрақты дұрыс 

тамақтану мен педагогикалық ұйқыны дамыту, үлкендердің педагогикалық 

баламен дұрыс қарым-қатынасын дамыту, салауатты отбасылық ортаны 

дамыту, ата-ананың педагогикалық тәрбиеге байыпты көзқарасын дамыту, 

түзету-оқыту процесі мектеп жасына дейінгі балалардың кекештігін 

педагогикалық жоюда және педагогикалық әлсіретуде педагогикалық оң 

нәтижелерге әкеледі. 
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Қазақстанова Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

      Тұтығу дегеніміз – дыбыстардың, буындардың, сөздердің жиі қайталануы 

немесе ұзаруы, сөйлеуде жиі тоқтау немесе шешілмеу, оның ырғақтық 

ағымының бұзылуымен сипатталатын сөйлеудің бұзылуы болып табылады.  

       Статистикаға сәйкес, тұтығу ересектерге қарағанда балаларға жиі 

таралған. Оның үстіне балалар арасында тұтығудың таралуы 0,75-7,5% 

аралығында.Ұлдарда тұтығу қыздарға қарағанда үш-төрт есе жиі кездеседі. 

Балалардың көпшілігінде тұтығу олар өскен сайын жойылады, сондықтан 
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ересек тұрғындардың 1-3% ғана тұтығады. Бір қызығы, аға-інілердегі 

тұтығумен ауыру 18% құрайды. Яғни, бұл бұзушылық тұқым қуалайтын қасиеті 

бар. [1] 

        Мектепке дейінгі балалардың тұтықпасын түзетуде кешенді 

әдістемелерді жасаған алғашқы ғалымдардың бірі Н.А.Власова, Е.Ф.Раудың 

(1933, 1959, 1983) әдістемелерін жатқызумызға болады.  Осы әдістемелер әлі 

күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Авторлар алғаш рет кешенді әдістің 

қағидаларын негіздеді: 

5. Түзету жұмысына дейін толық медициналық-психологиялық-

педагогикалық тексеру; 

6. Түзету жұмысы тек сөйлеу дағдысын дамытуға ғана емес,  тұтығушының 

тұлғасын қалыптастыруға бағыттау; 

7. Логопедиялық жұмыстың алдында сөйлеу ережесін сақтау. 

8. Жатық сөйлеу дағдыларын өз бетімен сөйлеу деңгейін біртіндеп 

күрделену арқылы жүргізу.  [2] 

  Авторлардың ойынша, тұтықпаны түзету жұмыстары топта, ұжымда 

жүргізілуі қажет.  

    Тұтықпа кезіндегі жүргізілетін логопедиялық жұмыстар баланың тұлғалық 

дамуын үйлесімді жағынан қамтамасыз етуші коррекциялық-педагогикалық іс-

шаралар түрінде қарастырады. Қазіргі кезде тұтығуды түзетуде логопедиялық 

жұмыстар екі бағытта ұйымдастырылады: тура және қосымша бағытта.  

   Тура бағыттағы логопедиялық жұмыстар тұтықпа баланың жалпы және 

сөйлеу тілінің моторикасының  дамуын, сөздік қордың кеңеюін, фонетикалық-

фонематикалық қабылдау, есту қабілетін дамытуды қамтамасыз етуде 

ұйымдастырылады. Баланың интеллектісінің дамуы, адамгершілік 

қасиеттерінің дамуы қарастырылады. 

Қосымша бағыттағы логопедиялық жұмыстар баланың сөйлеу ортасы 

арқылы сөйлеудегі кемшіліктерді түзетімен жүргізіледі. Логопедиялық 

сабақтардағы сөйлеу актісі тыныс алу, дауыс, артикуляторлық функциялардың  

реттілігі мен дұрыс сөйлеу тілінің жағдайларын қамтамасыз етеді. [3] 

Мектепке дейінгі балалармен жүргізілетін сабақтарда Н.А.Власова сөйлеудің 

жеті түрін қарастырады: 

8. Ілесіп сөйлеу немесе ұқсастырып сөйлеу 

9. Қайталап сөйлеу  

10. Таныс сурет бойынша сұраққа жауап беру. 

11. Таныс суретке өз бетінше сипаттау. 

12. Естіген әңгімені мазмұндау. 

13. Таныс емес сурет бойынша әңгіме құрастыру. 

14. Әңгімелесу немесе қалыпты сөйлеу. 

     Е.Ф.Рау тұтықпа балалармен жүргізілетін сабақтарды үш деңгейге бөледі: 

   Бірінші кезеңде таныс фразалармен, қайталап сөйлеу жаттығулары және 

тақпақтарды мәнерлеп айту жұмыстары қарастырылады.  

   Екінші кезеңде сурет бойынша өз бетімен әңгіме құрату, ауызша жауап 

беру, суреттер бойынша өз бетіндік сөйлеуі жүргізіледі. 
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   Үшінші кезеңде сөйлеу тілі арқылы игерген дағдыларын  ересектермен, 

ойын, сабақ, әңгіме жағдайларынде бекіту, қорытындылау. 

    Тұтықпа балалармен жүргізілетін жұмыстар бес кезеңді құрайды: 

   Пропедевтикалық кезең. Баланың логикалық, қалыпты ырғақпен 

айтылған логопедтің сөйлеуін тыңдай білуге баулудағы, баланың сөйлеуін 

уақытша шектеуді ұсынатын негізгі кезең. 

   Еліктеушілік кезең. Көру арқылы логопедпен жүргізілетін жұмыстарды 

ұйымдастыру кезеңі. 

   Қорытынды сөйлеу кезеңінде балалар алдын-ала орындалатын жұмыстың 

бір бөлігін сипаттайды. Бұл жұмыстың қорытындысы контекксті сөйлеудің 

пайда болуын қамтамасыз етеді. 

   Өз ойын айту кезеңі балалар өздерінің қалауларын жеткізетін, өз 

жұмыстарын жоспарлайтын кезең. Бұл кезеңнің ерекшелігі логокалық ойлау, 

грамматикалық құрылымдарға сай өз ойын реттілікпен жеткізу болып 

табылады. 

   Дағдыларды бекіту кезеңі өз әрекетінің мазмұнын баяндау арқылы 

сипатталады. [3] 

   Тұтығу кезінде көбіне қолданылатын логопедиялық әдістемелерді 3кезеңге 

бөледі: дайындық кезеңі, жаттығуларды игеру кезеңі, қорытынды кезең. 

   Логопедиялық сабақтар баланың сөйлеу тілі мүмкіншіліктеріне 

байланысты құрастырылады. Сөйлеу жаттығулары сөйлеу тілінің деңгейіне, 

дайындығына, құрылымына, күрделігіне, қатты немесе ақырын сөйлеуіне, 

сөйлеу жағдайына сәйкес жасалады, яғни тұтықпаның байқалуына байланысты 

факторлар ескеріледі.  

  Сонымен қатар, ғалым В.И. Селиверстовтың тұтықпаны түзетудегі кешенді 

әдістемесі амбулаторлық және стационарлық емдеу түзетуге бағытталған 

болып келеді. 

Амбулаторлық сабақтар 3-4айға есептелген үш кезеңнен тұрады (32-36 сабақ) 

5. Дайындық кезеңінде 7-8 сабақ өткізеді. Сауықтыру шаралары және 

қорғау күн тәртібін сақтау мен қатар бұл кезеңде моторикасын дамыту, сөз 

қорын молайту жұмыстары жүргізіледі. Логопедиялық сабақтарда тек тұтықпа 

бермейтін сөйлеу түрлері ғана қолданылады. 

6. Жаттықтыру кезеңі (20-22 сабақ) моторикамен қатар психикалық 

функцияларына дамытуға мақсатты жұмыс жүргізіледі. Дағдыларды бекітуде 

ата-аналар белсенді қатысады.  

7. Қорытындылау кезеңінде (6-9сабақ) баланың еркін дағдылары бекітіледі. 

Әңгіме, рөлді ойындар кеңінен қолданылады. 

8. Ата-аналармен жұмысқа ерекше көңіл бөлінеді. 

Сонымен, есіңізде болсын, тұтығу - бұл сөйлеуге ғана емес, сонымен қатар 

психикалық, когнитивтік және тұлғалық дамуға әсер ететін күрделі бұзылыс. 

Сондықтан түзету жұмыстарына баланың бүкіл қоршаған ортасының қатысуы 

маңызды. Соңғы бірнеше жылда жүргізілген кешенді түзету жұмыстары 

балалардағы тұтығудың әлсіреуінің айтарлықтай оң үрдісін байқауға мүмкіндік 

береді.Осылайша, ойластырылған күн тәртібін қалыптастыру, тұрақты дұрыс 



816 
 

тамақтану мен педагогикалық ұйқыны дамыту, үлкендердің педагогикалық 

баламен дұрыс қарым-қатынасын дамыту, салауатты отбасылық ортаны 

дамыту, ата-ананың педагогикалық тәрбиеге байыпты көзқарасын дамыту, 

түзету-оқыту процесі мектеп жасына дейінгі балалардың кекештігін 

педагогикалық жоюда және педагогикалық әлсіретуде педагогикалық оң 

нәтижелерге әкеледі. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Аңдатпа: Қазіргі таңда, арнайы білім беру ұйымдарында, инклюзивті 

мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларға қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолдану қиындық тудырады. Сондықтан, білім беру қызметін 

сәтті жүзеге асыру үшін арнайы жағдайлар жасауға педагогикалық шарттар 

қойылу керек. 

Кілттік сөздер: қашықтықтан оқыту, АКТ, педагогикалық шарттар, 

арнайы мектеп, педагогикалық технологиялар. 

 

Қазіргі кезде қашықтықтан оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі 

балаларға білім берудің әдістемесін жасау елемізде өзекті мәселелердің бірі. 

Себебі, балалардың зейіні тұрақсыз, қабылдауы нашар дамығандықтан 

қашықтықтан оқыту жүйесі қиындық тудырады. Бірақ әр бала оқып жатқан 

орнына қарамастан, сапалы түрде білім алуына және өзінің қатарластарымен 

қарым – қатынас орната отырып, ортаға бейімделуіне құқығы бар. Сондықтан, 

мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған қашықтықтан оқыту 

технологияларының тиімді, жаңа әдіс-тәсілдерін қарастыру керек. 

Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 

жылғы 20 наурыздағы №137 бұйрығымен қағидалары бекітілді. Сонымен бірге 

mailto:nurila.k21@mail.ru
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бұл заңнама пандемиялық жағдайларға байланысты  ҚР Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы №374 алғашқы ресми жарияланған 

күнінен бастап бұйрығымен қолданысқа енгізіледі [1].   

Білім беру технологияларын жүзеге асырудың шарттарын зерттеу 

мәселелері В.А. Беликовтың, Н.В. Журавскаяның, Е.И. Козыреваның, А.В. 

Лысенконың, А.О. Малыхиннің, Е.А. Ямбургтің және т. б. еңбектерінде егжей-

тегжейлі қарастырылған. «Педагогикалық шарттар» ұғымы осы терминнің 

мазмұнын анықтауға бірнеше тәсілдерді бөлуге мүмкіндік берді. В.А. Беликов, 

Е.И. Козырева сияқты бірқатар зерттеушілер педагогикалық жағдайларды білім 

беру мәселелерін шешуді қамтамасыз ететін әртүрлі мүмкіндіктердің 

жиынтығы ретінде қарастырады [2]. Н. Павлов бұл анықтаманы кеңейтеді және 

нақтылайды, сонымен қатар ұйымдастырушылық формалар мен материалдық 

мүмкіндіктер деп қарастырады. А.В. Сверчков педагогикалық шарттарды оқу 

процесін басқару тұрғысынан қарастырады. Бізге Н. В. Ипполитова, Н.С. 

Стерхованың ұстанымы жақын, олар жоғарыда аталған сипаттамаларды топқа 

біріктіреді, педагогикалық шарттар, бұл мақсатты түрде құрылған 

ұйымдастырушылық формалар мен материалдық мүмкіндіктердің жиынтығы, 

бұл тұтас педагогикалық процестің процессуалдық аспектісінің жұмысы мен 

дамуын басқарудың негізі болып табылады [3].  

Арнайы мектепте оқушыларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

моделін іске асыруға ықпал ететін маңызды ұйымдастырушылық-

педагогикалық шарт оқу коммуникациясының болуы болып табылады.  

Арнайы мектепте оқушыларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

моделінің сәтті жұмыс істеуін қамтамасыз ететін келесі ұйымдастырушылық 

және педагогикалық шарт – қашықтықтан оқытуда денсаулық сақтау 

технологияларын қолдану. Қашықтықтан өткізілетін сабақтарға қойылатын 

гигиеналық талаптар анықталады. Бұл шарт оқушылардың жұмыс орнын 

ұйымдастыру ережелерін, қашықтықтан сабақта компьютерлік жабдықтармен 

және телекоммуникация құралдарымен жұмыс істеуді реттейді [4]. Арнайы 

мектепте оқушыларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруды біз осы 

шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырдық. Олардың негізінде қашықтықтан 

оқыту сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолдану жүзеге 

асырылды. Бұл оқушылардың әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс түрлерін 

өзгертуде, сабақтарды жоспарлау, дайындау және өткізу кезінде оқушылардың 

денсаулығының жеке ерекшеліктерін ескеруде көрінді. Біз сабақтың дұрыс 

ұйымдастырылуына, оның ұтымдылық деңгейіне көбінесе оқу іс-әрекеті 

процесінде оқушылардың функционалды жағдайы, ақыл-ой қабілеттерін ұзақ 

уақыт жоғары деңгейде ұстап тұру және ерте шаршаудың алдын алу мүмкіндігі 

байланысты екенін анықтадық. Сондықтан, қашықтықтан сабақ өткізу кезінде 

біз гигиеналық ұтымдылықтың келесі принциптерін ұстанамыз. 

1. Сабақтың тығыздығы, яғни ақыл-ой мен физикалық әрекеттерге барлық 

қажетті уақыт шығындарының, сондай-ақ жұмыстағы ақталған үзілістердің 

сабақтың бүкіл ұзақтығына қатынасы, пайызбен көрсетілген, кем дегенде 60% 

және 80% аспауы керек. 
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2. Оқушылардың оқу қызметі түрлерінің саны 4-7-ге дейін. 

Бейнеконференция түрінде өткізілетін арнайы мектептегі қашықтықтан 

өткізілетін сабақта біз студенттердің келесі іс-әрекеттерін қолдандық: 

мұғалімнің түсініктемелерін тыңдау, жолдастарының сөйлеген сөздерін тыңдау 

және талдау, оқулықпен немесе басқа баспа құралдарымен өз бетінше жұмыс, 

Интернет-ресурстармен жұмыс, бірнеше көздер бойынша материалды таңдау 

және салыстыру, оқу материалын жүйелеу, демонстрацияларды бақылау 

мұғалімдер, оқу фильмдерін қарау, графиктерді, кестелерді, схемаларды талдау, 

байқалатын құбылыстарды түсіндіру, үлестірме материалмен жұмыс, 

тәжірибелер қою, зертханалық жұмыстарды (нақты және виртуалды) орындау, 

практикум жұмыстарын орындау. Әр түрлі оқу іс-шараларының орташа 

ұзақтығы 10 минуттан аспады, ауысу жиілігі 7-10 минуттан аспайды. 

3. Оқыту түрлерінің саны – кемінде үшеу. Мектептегі қашықтықтан оқыту 

сабақтарында біз оқытудың келесі түрлерін қолдандық: әңгіме,  презентация, 

деңгейлік тапсырмалар, сауалнама, эксперименттерді, бейнефрагменттерді, 

көрнекі құралдарды көрсету. Оқыту түрлерінің ауысуы әр 10-15 минуттан 

кешіктірілмей өтеді. Сонымен қатар, сабақ барысында екі-үш сергіту сәттері 

қолданылды, олардың мақсаты оқушылардың психикалық стресстерін 

жеңілдету, зейінді ауыстыру, жаңа материалды қабылдауға дайындық болды. 

4. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану денсаулық сақтау 

талаптарына сәйкес жүзеге асырылды. Қашықтықтан сабақ АКТ құралдарын 

пайдаланбай мүмкін болмағандықтан, біз қашықтықтан оқыту сабақтарында 

экрандық құралдар мен басқа да АКТ құралдарын пайдалануға қатысты 

денсаулық сақтау талаптарын сақтауға ерекше назар аудардық. Қашықтықтан 

оқыту сабақтары экрандық құралдармен үздіксіз жұмыс істеу уақыты 20-25 

минуттан аспайтындай етіп құрылады [5]. 

Сонымен қорытындылай келе, зерттеу жұмысымыздың нәтижесінде, 

қашықтықтан оқытудың мынадай педагогикалық шарттары айқындалды: 

1. Қашықтықтан сабақ берудің ең оңтайлы үлгісі мен формасын таңдау; 

2. Оқу материалдары мен ақпараттық оқу материалдарын жеткізудің тиімді 

әдістерін таңдау; 

3. Білім беру элементтерін құрылымдау, оларды оқушыға ұсыну формасын 

таңдау (мәтін, графикалық, ақпарат құралдары, суреттер, слайдтар және т.б.).  

4. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, қашықтықтан сабақ 

өткізу уақыты мен ұзақтығын анықтау. 

Қашықтан оқытy пpoцeciнiң нәтижeлi бoлyы oқытyшының caбaқ бepy 

шeбepлiгiнe, зeйiн қoйдыpa бiлyiнe, бiлiм aлyшылapдың өздiгiнeн бiлiм aлyғa 

үйpeнyiнe бaйлaныcты. Бүгiнгi тaңдa тaнымaл бoлып oтыpғaн oқытy 

тexнoлoгиялapын бeлceндi түpдe қoлдaнa бiлceк, жaңa мaзмұнды бiлiм бepy 

пpoцeci нәтижeлi жәнe oның caпaлық көpceткiштepiн apттыpy қиынғa coқпac 

eдi. Oлaй бoлca, oқытyды iзгiлeндipy жaғдaйындa, өздiгiмeн дaмy бaғдapын 

aнықтaп, дaмитын жәнe өздiгiнeн дұpыc шeшiм қaбылдaй aлaтын, өзiн-өзi 

жeтiлдipiп өcipyшi, өзiн-өзi тәpбиeлeyшi тұлғa қaлыптacтыpyғa бoлaды. Жaңa 
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әдic-тәciлдepдi мән-мaғынaлapынa, epeкшeлiктepiнe қapaй тaңдaп қoлдaнa 

бiлceк, сапалы бiлiм бepyдe ұтapымыз aнық. 
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Білім бағдарламасы 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі» мамандығы, 

aruka2004.75@mail.ru 

 

Бұл мақалада арнайы педагогикалық әдістермен мақсатты және жүйелі 

түрде оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, белсенділігін 

қалыптастыру, адамның бойындағы туғаннан пайда болған интуициясын әрі 

қарай дамытуға ықпал ету, оқушының табиғи қасиеттерін математикалық білім 

деңгейін тереңдету үшін оқытуды жоспарлы түрде ұйымдастыру, өз бетінше 

білім алу дағдыларының дамуына негізін салу болып табылады.Оқушының 

математикалық сауаттылығын диагностикалау мұғалімнің негізгі міндеттерінің  

бірі екендігі айтылады. 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де 

батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүние танымы 

қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. 

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 

терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ. Сондықтан да Елбасымыз        

Н.Назарбаев өзінің Жолдауларында білім саласына айрықша көңіл бөліп, 

еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін 
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назардан тыс қалдырған емес. 

       Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық 

өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар 

оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, 

белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды 

жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу 

қажеттілігі туындайды. 

Бүгінгі күн талабына сай жан – жақты дамыған, белсенді, өмірге 

талпынысы, қызығушылығы бар адамды мектеп табалдырығынан дайындап 

шығарудың ең бір тиімді тәсілі ол – оқытудағы математикалық сауаттылық. 

Математикалық сауаттылық дегеніміз: 

- математиканың әлемдегі рөлін анықтау және түсіну; 

- әртүрлі формада берілген сандық ақпараттарды оқу, талдау, түсіндіріп 

беру; 

- дұрыс негізделген математикалық пайымдаулар айту; 

- есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін табу, орындау, өзін-өзітексеру, 

өмірмен байланыс Диагностикалауға бақылау, тексеру, бағалау, статистикалық 

мағлұматтарды жинақтау талдау, әрі қарай даму жағдайларын болжамдау 

кіреді. 

Оқушылардың білім, біліктерін бақылау, бағалау диагностикалаудың қажетті 

құрамды бөлігі болып табылады.  

Диагностика — дидактикалық үдерістің өту жағдайларын, оның 

нәтижелерін дәл аныктау болып табылады. 

Диагностика - оқушының даму үрдісі мен нәтижесін талдау 

Психологиялық-педагогикалық диагностика – бұл оқу-тәрбие жұмысын 

оңтайландыру мақсатында оқушының жеке-психологиялық ерекшелігін және 

балалар ұжымының әлеуметтік-психологиялық мінездемесін зерттеуге 

бағытталған бағалау тәжірибесі. Адамды барлық жағынан тәрбиелеу үшін, оны 

барлық жағынан білу керек. 

Математикалық сауаттылықтың әдістемесі мазмұнын кіші жастағы 

оқушыларға математиканы оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін сипаттайтын 

ережелер, сондай-ақ оқытуда дамытушылық және тұлғалық-іскерлік тұрғыдан 

қарау әрекеті құрайды. 

Математикалық сауаттылықтың мақсаты бүгінгі күн талабына сай, жан-

жақты дамыған, белсенді, өмірге талпынысы, тұрақты қызығушылығы бар, 

алған білімді іс- әрекетте еркін қолдану дағдысы қалыптасқан тұлға. 

Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында 

жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда 

оқылатын бүкіл пәннің іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар білім 

алуға талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық белсенділік, 

жеке бастың адами қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. Сонымен қатар, 

осы кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене күші де дами 

бастайды. Осы жасқа лайықты мазмұн мен оны оқытудың әдісін саралау, бала 
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жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға 

қою оңай мәселе емес. 

  Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 

терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ .Келер ұрпақты білімді ету 

үшін әрине , білім сапасын арттыру қажет.Ал білім сапасы оқушылардың оқу 

жетістіктерін бағалау арқылы белгіленеді , яғни бағалау- білім сапасын 

басқарудың негізгі критеийі.  

Математикалық сауаттылықтың дамуы оқушының жалпы сөйлеу 

мәдениетін дамытып, қазіргі қоғамда тұлғаның ұтымды сөйлеу 

коммуникацияларын қалыптастырады. Осыған қоса, көп жылғы іс-тәжірибе 

көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі мен үйретілуі, оқытылуы 

дәрежесі жоғары болған сайын, оның бастауыш сыныптағы оқушылардың 

бойында адамгершілікқасиетті қалыптастырады. 
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РОЛЬ РИТОРИКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

В ШКОЛЕ 

 

Копжанова Н. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова  

 

Современная риторика – учение об эффективном речевом построении 

развитого информационного общества, предлагающее овладение всеми видами 

речевого воздействия.  Поэтому очень важно развивать в учениках 

риторические навыки в стенах школы. Выработка компетенций речевой и 

читательской культуры обучающихся в условиях межкультурной 

коммуникации, в билингвальной и полиэтнической среде обусловлена новой 

парадигмой образования. 

С позиций выработки новой философии филологического образования 

внимание составителей и авторов современных школьных учебников 

Казахстана сосредоточено на речетворческой деятельности моноязычной, 

билингвальной, а теперь уже и полиязычной личности. Актуальностью данного 

вопроса вызвано внимание современных методистов к обучению риторике как 

части процесса обучения речи (языку, слову), выработке умений выражать 

личную позицию и мнение. Коммуникативно-деятельностный подход 

расширяет границы педагогической коммуникации. 

В практике преподавания методологических дисциплин актуальной 

является мысль В.И. Аннушкина о необходимости восстановления риторики в 

«треугольнике» филологического образования: литература ‒ язык ‒ риторика и 

ее центральном месте. «Что есть риторика и что содержит учение?» ‒ задается 

вопросом глава Российской Риторической ассоциации, которая отпраздновала в 

текущем году двадцатилетие деятельности. И дает такой ответ: «На этот вопрос 

первой русской “Риторики” тысяча шестьсот двадцатого года без малого 400 

лет каждый отвечает несколько по-своему, но не было бы возможности вести 

научный диалог, который всегда обязан быть новым и изобретательным, если 

бы не было единомысленного представления о том, что ”риторика наставляет 

на правый путь и полезную жизнь добрыми словами“» [1, с. 15]. 

По справедливому замечанию специалиста в области методики риторики, 

представителя школы Т.А. Ладыженской, Е.Н. Абрашиной: «Сегодня на самом 

разном уровне много говорится о роли риторики в жизни современного 

общества. За 2500-летний период своего существования риторика подтвердила 

способность совершенствовать человека. Однако количество часов, 

предусмотренных учебными планами на изучение в вузе риторики и смежных 

дисциплин, катастрофически сокращается» [2, с. 154].  

Обучение риторике и формирование риторической компетентности 

укладывается в развитие Ю. Хабермасом риторического треугольника 

Аристостеля. Это разработанное ученым понятие трех всеобщих 

прагматических функций: «с помощью некоего предложения нечто отображать, 
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выражать намерение говорящего и производить межличностное отношение 

между говорящим и слушателем) лежат в основе всех тех функций, которые 

может принимать на себя высказывание в особенных контекстах» [3, с. 214]. 

Анализу теории и практики риторической компетентности посвящена 

статья российских и казахстанских ученых «Formation of rhetorical skills in 

school: mental features and active teaching methods» [4]. В данной работе 

предметом исследования стало формирование риторических навыков в 

американской и казахстанской школе на примере изучения литературы на 

неродном языке. Объектом внимания стала дидактическая проза Льва Толстого. 

В упомянутой статье анализируются активные методы для формирования 

риторической компетентности учащегося в американской школе, для школ 

Казахстана с нерусским языком обучения предлагаются прогнозы активных 

заданий на той же дидактической прозе Толстого. Эти сценарии 

проектирования уроков объясняются выявлением общности и различий 

формирования риторической компетентности. Авторами предпринята попытка 

понять, могут ли быть едиными рекомендации для формирования риторических 

навыков в американской и казахстанской школе с нерусским языком обучения, 

есть ли связь с ментальными различиями. Для ответа на данный вопрос 

анализируются виды речевой деятельности, техника аргументации, критическое 

мышление, эмпатия, рецептивная и продуктивная деятельность на уроке 

(рефлексия). 

Исследователями осуществлено сравнение обучения неродной литературе 

в американской и казахстанской школе с нерусским языком обучения. 

Методика компаративного анализа построена на применении учебного опыта в 

социальной жизни и формировании мотивации школьников к учебе. 

Установление общности и различий в формировании навыков эффективной 

коммуникации позволило понять роль ментальных особенностей учащихся, 

влияние национальной психологии учащихся Казахстана на когнитивные и 

метакогнитивные подмостки. 

Обучение одним и тем же видам речевой деятельности ‒ слушанию, 

говорению, чтению, письму ‒ показало доминирование говорения в школе 

Казахстана. Изучение активных методов обучения в американской школе на 

материале дидактической прозы Л. Толстого и выработка авторами активных 

заданий (прогностического характера) для школ Казахстана с нерусским 

языком обучения позволила ученым выявить общность и отличия 

дидактических подходов к формированию риторических навыков. Такой 

подход позволяет прогнозировать и избегать ошибок коммуникации и 

понимать и владеть навыками эффективной коммуникации для применения в 

социальной жизни, делая учение привлекательным и обеспечивая мотивацию к 

изучению литературы. 

В результате проведенного исследования ученые доказали разное 

содержание аргументации в американской и казахстанской школах, указали на 

разный характер критического мышления, разные формы включения эмпатии, 

рецептивной и продуктивной деятельности на уроке. Вместе с тем 



824 
 

исследователями выявлена общность дидактических подходов при 

формировании риторической компетентности в американской и казахстанской 

школе с нерусским языком. Она состоит в следующем: 

‒ использовании визуального канала как осознанного восприятия и 

переработки информации как активизирующей основы для написания эссе; 

‒ включение эмпатии в контекст рассуждения путем моделирования 

учебных ситуаций с привлечением личного социального опыта; 

‒  отношение к аргументации как признаку риторической компетентности 

школьника; 

‒ связь когнитивных и метакогнитивных подмостков с историко-

культурным и социальным контекстом изучаемой литературы. 

Общность выявлена и в механизме мотивация к чтению. Для обоснования 

данного положения ученые опираются на содержание рубрик, включающих 

краткую информацию о писателе. Акцентировано при этом внимание авторов 

американских учебников к занимательным фактам биографии и творчества, 

объясняющих признание и репутацию писателей, чьи произведения вошли в 

учебники, в мире. 

Систематизация различий основана на связи между пассивным типом 

восприятия информации в казахстанской национальной школе и 

преобладающей в народной культуре и педагогике установкой на роль 

слушателя. Отсюда основные различия в дидактических подходах: 

‒ акцентирование проблемных вопросов, требующих развернутого ответа в 

целях активизации говорения в казахстанской школе; 

‒ ориентация в аргументации на ментальные особенности учащихся, 

базовые ценности этноса; 

‒ преимущественное проектирование мозгового штурма в системе pro и 

contrа, защита мнений и корректировка картины мира у оппонента в процессе 

аргументации. 

Обратили авторы и на базовое отличие между двумя дидактическими 

системами: оно обусловлено методикой проведения словарной работы. В 

американской школе она предполагает умение строить общение, 

предупреждать / решать спорные ситуации, выявлять ошибки коммуникации и 

видеть причины этих ошибок, в то время как в школах Казахстана при 

обучении второму языку приоритетным является расширение словарного 

запаса. 

Таким образом, современное представление о риторике ─ как учении об 

эффективном речевом построении развитого информационного общества и 

овладении видами речевого воздействия ─ привело к роли риторики в 

школьном образовании. Риторизация школьного образования выявляет роль 

компетенций речевой и читательской культуры обучающихся в условиях 

межкультурной коммуникации, в билингвальной и полиэтнической среде, ва 

также с позиции   становления новой парадигмы образования. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ КӨРУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН 

БАЛАЛАРДЫҢ ӨМІРІНДЕГІ РӨЛДІК ОЙЫНДАРДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қалыбай А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

“Арнайы білім беру” ББ 1 курс магистранты 

 

Көру – дүниеге келген уақыттан бастап адамға қызмет етеді. Көру қабілеті 

бұзылған балаларға оқу процесін қабылдау және танымдық қабілеттерінің 

қалыптасу қиындығы тән құбылыс, өйткені дені сау бала, мүмкіндігі шектеулі 

балаларға қарағанда қоршаған ортаны 83% көру жүйесі арқылы, 11% есту 

арқылы, 3,5% мұрын арқылы, 1,5 сипап сезу арқылы, 1% дәм сезу ақылы танып 

біледі. көру мүшесінің бұзылысы өз кезегінде өзгешеліктер туғызады. Кейбір 

зерттеушілердің өз пікірі бар, көрмейтін және нашар көретін балалар кейін 

сөйлеу тілін қалыпты балаларға қарағанда тез меңгеріп алады деген. Бір жасқа 

толған жылы көру қабілеті зақымдалған балалардың алғашқы сөздері пайда 

болады, бірақ ол жеткіліксіз. Балалар заттарды білмегендіктен, сөздерді аз 

қолданады, сөздің мағынасын толық түсінбейді. 3-4 жасында бала өз қимыл 

әрекетін сөзбен сипаттай алады, бірақ жаңа сөз құрастыра алмайды [1]. 

Осы мәселе бойынша Л.И.Солнцева былай деп жазған, көру 
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бұзылысы бар балалар сөйлеу тілін тез меңгереді, бірақ көрмейтіндердің 

сөйлеу тілінің өзгешелігі, олардың өздері қолданған сөздерінің нақты түсінігі, 

мағынасы жоқ. 

Көрмейтін және нашар көретін баланың дамуы сөйлеу үшін өте 

маңызды екеніндігі туралы пікірді барлық зерттеушілер атап өткен. Міне, 

сондықтан көрмейтін және нашар көретін балалардың сөйлеу тілінің кеш дамуы 

тифлопедагогтар мен тифлопсихологтардың талқылауына түсті. Ең алдымен, 

сөйлеу тілінің құрылымы қарастырылды, ол баланың тұлғалық қасиетіне, 

психикасының тұрақтылығына, ішкі жан дүниесінің ерекшеліктеріне 

бағытталды. А.Г.Литвак жазып кеткендей 

«сөйлеу тілінің компенсаторлық құрылымы, қабылдау процессінде, кейде 

елестер мен бейнелік елестерін қалыптастыруда, ұғымдарды түсінуде, сөздерді 

нақтылап, бағыттауда, барлық психикалық үдерістер қатысады. Сөйлеу тілінің 

компенсаторлық құрылымы, танымдық іс-әрекетінде де тауысылмайды, ол 

баланың жалпы тұлға ретінде қалыптасуына үлкен рөл атқарады» [2]. 

Мектеп жасына дейінгі көру қабілеті зақымдалған балалардың сөйлеу тілін 

дамыту үшін рөлдік ойындар көмектеседі. Тифлопедагогтар м.и. Земцова, л. и. 

Солнцева, Т. п. Свиридюк зерттеулері нашар көретін балалардың сюжеттік-

рөлдік ойынының дамуы қалыпты дамып келе жатқан мектеп жасына дейінгі 

балалармен бірдей заңдылықтарға сәйкес жүзеге асырылатындығын, бірақ көру 

қабілетінің бұзылуының жағдайы мен дәрежесіне және көру қабілеті нашар 

балаларды көру қабілетінің деңгейіне байланысты өзіндік ерекшеліктері мен 

күрделілігіне ие екенін көрсетті [3]. 

Бұл визуалды-сенсорлық тәжірибенің жетіспеушілігінен көрінеді, 

объектілер мен олармен жасалатын әрекеттер туралы нақты емес, 

фрагменттелген идеялар байқалады, бұл тақырыптық ойын әрекеттерінің 

дамуын тежеуге, ойын сюжетінің сарқылуына және балалардың ойындағы 

бірлескен іс-қимыл деңгейінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Пәндік-ойын әрекеттерінің баяу дамуы ойынның мазмұнды-семантикалық 

жағына әсер етеді, өйткені белгілі бір рөлді орындау барысында бейнелі 

көріністердің сарқылуы және тақырыптық әрекеттер деңгейінің төмендеуі 

ойынның сюжетіне әсер етеді. 

Үлкен жастағы мектеп жасына дейінгі балаларда бұл үшін 

алмастырғыштарды қолдана отырып, олар орындауға тырысатын рөл мен 

рөлдік әрекеттер басты мәнге ие болады. Нашар көретін балаларда 

ойыншықтармен әрекет ету тіпті үлкен мектепке дейінгі жаста да жетекші 

болып қалады. Дәл осыған байланысты, мұндай заттар жоқ жағдайда, көру 

қабілеті нашар балалар көбінесе белгілі бір ойыншықты қажет ететін рөлден 

оңай шығады [4]. 

Олар алмастырғыш затты қолдануға тырысқанда, олардың әрекеттері іс-

әрекеттің егжей-тегжейлі егжей-тегжейімен сипатталады, қалыпты көрінетін 

балаларға қарағанда, олардың алмастырғыштармен әрекеттері бүктелген, 

жалпыланған болып келеді. Нашар көретін балалар сонымен бірге тақырыптық 

ойын әрекеттерінің егжей-тегжейін іздейді. Бұл үлкен мектеп жасына дейінгі 
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көру қабілеті нашар балалар үшін рөл ойынның негізгі мотивіне 

айналмайтындығын көрсетеді, өйткені барлық қажетті пәндік-ойын және рөлдік 

әрекеттер әлі дамымаған. 

Ойыншықтармен әрекеттерде нақты мазмұнның болмауы нашар көретін 

балалардың ойын мотивтеріне де әсер етеді. Дамуы бар балалардағы пәндік-

ойын әрекеттерін игеру процесі әдетте төрт жасқа дейін қалыптасады, ал 

өмірдің бесінші жылында олар үшін ойынның рөлі тартымды болады. Нашар 

көретін балаларда бұл процесс өмірдің бесінші-алтыншы жылдарында 

қалыптаса береді [5]. 

Нашар көретін балалардағы ойыншықтармен іс-әрекетке деген 

қызығушылық рөлдік мотивтердің пайда болу кезеңінде де жалғасуда. Бірақ 

тақырыптық-ойын әрекеттері әлі дамымағандықтан, рөлдік әрекеттердің 

мазмұны бойынша ойын әлі де қарапайым және қалыпты көретін балаларға 

қарағанда әлдеқайда аз болып көрінеді. 

              Осылайша, нашар көретін балалардың рөлдік ойынының дамуына 

жасалған талдау нашар көретін балалардың ойынын өздігінен қалыптасатын 

процесс ретінде қарастыруға болмайтынын көрсетті. Көру қабілеті нашар 

балалармен жұмыс істеу үшін қоршаған өмірдің объектілері мен құбылыстары 

туралы нақты идеяларды қалыптастыруға, ойыншықтармен пәндік-ойын 

әрекеттерін қалыптастыруға және ойын сюжетін құруға бағытталған арнайы 

кезең қажет. 

Л.И.Солнцева ойын барысында нашар көретін балалар заттарды пішіні, 

көлемі, иісі, дәмі, дыбысы және практикалық мақсаты бойынша ажырата алады 

деп санайды. Бұл балалардың ойын нысандарымен іс-әрекетке деген 

қызығушылығының еріксіз болуына байланысты мүмкін. 

              Т.П.Свиридюк көру қабілеті нашар балалардың сенсорлық дамуы 

үшін дидактикалық ойындар мен жаттығуларды қолдануды сипаттады және 

ойын барысында қоршаған шындықтың белгілері мен қасиеттерінің, 

объектілері мен құбылыстарының стандарттарын қалыптастыру әлдеқайда 

тиімді екенін көрсетті. 

              С.М.Хорош нашар көретін балалардың ойыншықтармен іс-

әрекетін қалыптастыру процесі іс жүзінде дамымайтынын жақсы көрсетті және 

балалардың ойын дамытудағы мұғалімнің жетекші рөлін атап өтті. 

Нашар көретін мектеп жасына дейінгі балалардың рөлдік ойынының даму 

ерекшеліктеріне сүйене отырып, түзету-тәрбие жұмысының негізгі жолдарын 

анықтауға болады: 

- қоршаған шындық, объектілердің белгілері мен функционалдық 

қасиеттері туралы нақты идеяларды қалыптастыру; 

- нашар көретін балаларды бірлескен іс-әрекеттерге, рөлдің талаптарын 

және ойын ережелерін ескере отырып жоспарлау қабілеттеріне үйрету; 

- пәндік, конструктивті, ойын және рөлдік іс-әрекеттерді, тұрмыстағы 

ересек адамдардың адекватты іс-әрекеттерін және балаларға қолжетімді еңбек 

сабақтарын қалыптастыру; 
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- балалардың ойын сюжетін орналастыру үшін жағдай жасау және 

балалардың ойындағы қарым-қатынас барысында өзара әсерін оңтайландыру; 

- ойын сюжеті мен рөлін байыту үшін балалардағы идеяларды белсендіру. 

               Осылайша, рөлдік ойынның дамуының сәттілігі көбінесе мектепке 

дейінгі тәрбие кезеңінде ойын әрекетін кезең-кезеңмен қалыптастырудың ерте 

педагогикалық басшылығымен анықталады. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 
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«Педагогикалық технология – бұл тиімді оқыту жүйесін құрумен айналысатын 

жаңа бағыт». 

В.В. Воронов 

Болашақ маман – бүгінгі студент педагогика теориясы мен 

практикасындағы қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың түрлерін 

біліп, оларды бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде шығармашылықпен 

қолдануға тырысуы тиіс. Қазіргі заманғы озық технологияларды мектеп 

тәжірибесінде тиімді қолдану, ең алдымен, оларды терең, жан-жақты оқып 

үйренуді талап етеді. 

Қазіргі кезде оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық технологияларын 

пайдалана алу әрбір мұғалімнің біліктілігін анықтайды. Қазіргі уақытта 

«педагогикалық технология» ұғымы әр түрлі түсіндіріледі. Жаңа педагогикалық 

технология деген не? Ол үшін алдымен  «техника», «технология» ұғымдардың 
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мәнін түсініп, тереңінде не жатыр, соны аңғаруымыз қажет. Ол үшін әлемдік 

педагогикалық тәжірибеде «технология» ұғымының тарихына көз 

жүгірткеніміз жөн.  

Бүгінгі заманда жаңа компьютерлік технологияларды енгізумен бірге 

«технология» деген ұғым жиі кездеседі. ХХ ғасырдың 60 жылдарындағы АҚШ 

пен Англияда пайда болып, содан бұл термин өмір қажеттілігіне байланысты 

дүниежүзіне таралып, үдерістерді жүргізудің тәсілдері мен құралдарына 

айналды. 

Педагогикалық технология қазіргі кезде кеңінен қолданылу үстінде, соның 

бірнешеуіне тоқталып өтсек:  

- Ойын технологиясы,  

- Проблемалық оқыту технологиясы,  

- В.Ф. Шаталовтың тірек сигналдар технологиясы, Интербелсенді оқыту 

технологиясы,  

- Нысаналы оқыту технологиясы,  

- Деңгейлеп оқыту технологиясы (Қараев),  

- Дифференциалды оқыту технологиясы,  

- Ұжымдық оқыту технологиясы (Дяченко Ривин),  

- Топтық оқыту технологиясы,  

- Компьютерлік оқыту технологиясы,  

- Модульдік оқыту технологиясы,  

- Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы,  

- Дидактикалық бірліктерді ірілендіру – математикалық 

білім беру технологиясы және т.б. [1, 3-8б]. 

Соның ішінде баланың алғаш оқу әрекеті ойын екенін білеміз, сондықтан 

ойын технологиясының мақсат-міндеттеріне тоқталсақ. Ойын еңбекпен, оқумен 

қатар – баланың ғана емес, сонымен бірге ересек адамның қызметінің бір түрі 

екені анық. Ойын барысында жағдаяттар шарты, қандай да бір қызмет түрі, 

қоғамдық тәжірибе қалыптасады, ал нәтижесінде өзінің іс-әрекетін өзіндік 

басқару қалыптасады және жетілдіріледі. 

Оқу үдерісін белсендіру мен қарқындатуға заманауи мектепте ойын 

қызметі келесі жағдайларда қолданылады:  

- өзіндік технология ретінде; 

- педагогикалық технологияның элементі ретінде; 

- сабақтың немесе оның бөліктерінің нысаны ретінде;  

- сыныптан тыс жұмыста [1, 158,160б.].  

Ойын технологиясы, оның элементтерінің оқу үдерісіндегі орны мен рөлі 

көбіне мұғалімнің ойын қызметін түсінуіне байланысты. Дидактикалық 

ойындардың нәтижелілігі, біріншіден, оларды жүйелі қолдануға, екіншіден, 

олардың бағдарламаларын мақсатты түрде құруға, оларды әдеттегі 

дидактикалық жаттығулармен үйлестіруге байланысты. 

Ойын қызметіне заттардың негізгі өзіндік белгілерін қалыптастыратын 

ойындар мен жаттығуларды айқындау, салыстыру, салғастыру машығы; 

шынайы құбылыстарды жалған құбылыстардан ажырату машығын дамытушы, 
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өзін-өзі басқару машықтарын, шапшаңдығын, музыкалық қабілетін, 

тапқырлығын және т.б. тәрбиелеуші ойындар кіреді.  

Іскерлік ойындар жаңа материалды меңгерудің, шығармашылық 

қабілеттерді дамытудың, жалпы оқу машықтарын қалыптастырудың кешенді 

міндеттерін шешу үшін қолданылады. Ойын оқушыларға оқу материалын 

әртүрлі тұрғыдан түсінуге және меңгеруге мүмкіндік береді, мұндай ойындар: 

- имитациялық,  

- операциялық,  

- рөлдік және т.б. бөлінеді [1, 161б.].  

Имитациялық ойындарда қандай да бір ұйымның, кәсіпорынның немесе 

оның бөлімшесінің қызметі имитацияланады. Оқиғалар, адамдар қызметінің 

нақты түрлері (іскерлік жиналыс, жоспарды талқылау, сұхбат жүргізу және т.б.) 

имитацияланады.  

Операциялық ойындар нақты спецификалық операциялардың орындалуын 

қалыптастыруға септігін тигізеді, мысалы, көпшілік алдында сөз сөйлеу, 

шығарма жазу, есептерді шығару, үгіт-насихат жүргізу. Мұндай ойындарда 

сәйкес жұмыс процесі үлгіленеді. Олар шынайы дүниелерді имитациялайтын 

жағдайларда жүргізіледі.  

Рөлдік ойындарда нақты тұлғаның мінез-құлық, іс-әрекеттер, қызметтер 

мен міндеттерді орындау тактикасы қалыптасады. Осындай ойындар үшін 

жағдаяттар сценарийі әзірленеді, оқушылар арасында қатысушы тұлғалардың 

рөлі бөлінеді.  

Барлық іскерлік ойындар технологиясы бірнеше кезеңнен тұрады. 

- Дайындық. Сценарий әзірлеу – жағдайды және объектіні шартты 

белгілеу. Сценарийге сабақтың оқу мақсаты, мәселенің сипаттамасы, алға 

қойылған міндетті негіздеу, іскерлік ойынның жоспары, рәсімнің сипаттамасы, 

қатысушы тұлғалардың мінездемелері кіреді.  

- Ойынға кіріспе. Ойынға қатысушылар, ойынның шарты, сарапшылар, 

басты мақсаты хабарланады, мәселенің көтерілуі мен жағдаятты таңдау 

негізделеді. Материалдар дестесі, нұсқаулықтар, қағидалар, ұстанымдар 

айқындалады. 

- Ойын барысы. Ол басталғанда ешкімнің араласуға және оның барысын 

өзгертуге құқығы жоқ. Тек жүргізуші ғана қатысушылардың іс-әрекеттерін 

түзете алады, егер олар ойынның негізгі мақсатынан ауытқып кетсе. 

- Ойынның нәтижелерін талдау және бағалау. Сарапшылардың сөз 

сөйлеуі, пікір алмасу, оқушылардың өз шешімдері мен тұжырымдарын 

қорғауы. Қорытындыда мұғалім жеткен нәтижелерді баяндайды, жіберілген 

қателіктерді атап өтеді, сабақтың соңғы қорытындысын тұжырымдайды [1, 173-

175]. 

Ойынның мақсаты – Ойын технологиясы арқылы 5-6 жастағы балалардың 

сөйлеу тілін дамыту, сөйлеу дағдысын қалыптастыру. 

Міндеті – баланың қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру. Ойын 

сабақтың басында – өткен сабақты еске түсіреді. Сабақтың ортасында – көңіл-

күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа ынтасын арттырады. Сабақтың 
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соңында – тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді жинақтау мақсатын 

көздейді. 

Ойын әрекетінің қызықты болуын қамтамасыз ететін, баланың танымдық 

қызығушылығы сапаларын дамытатын басты нәрсе: білім, әрекет, қарым-

қатынас. Міне, осы жағдайларды ескере отырып, ойын түрлері төмендегідей 

жүйеленеді: 

- Мазмұнды бейнелі ойын: отбасы, балабақша, мектеп, аурухана, 

ұшқыштар, мал фермасы, құрылысшылар, мұнайшылар, темір жол, теңізшілер; 

- Қимыл-қозғалыс ойындары: «ақ серек, көк серек», «ұшты-ұшты», 

«аңшылар», «сиқырлы таяқ», «мысық пен торғайлар», «бақташы мен қозылар», 

«соқыр теке», мысық пен тышқан; 

- Дидактикалық ойындар: заттардың түсін анықта, қуыршақты серуенге 

дайында, орныңды тап, ойлан тап, түсті лото, тез ретке келтір, көршілер, 

аралар, дүкен, сен жалғастыр, дәл тауып айт, т.б. 

- Құрылыс ойындары: лото, және басқа констукторларды пайдалану; 

- Рөлді-сюжетті ойындар: ертегі, әңгімелерді рөлдерге бөле отырып 

орындау, сахналық көрініс көрсету [2, 23-25бб.]. 

Бастауыш ынып оқушылырына қазақ тілі пәнінің тіл салаларын оқытуда 

тақырыпқа орай түрлі әдіс-тәсілдермен, шеберлікпен грамматикалық 

ойындарды өткізуге болады, соның іішінде тіл дыбыстарын меңгерту 

барысында «Кім жылдам?» ойынын ойнатуға болады, мысалы, тек қана е, ы, і 

дауысты дыбысы бар сөздер ойлап жаздыру, айталық, ы – ыдыс, Ыдырыс, 

ыстық, І - ілгіш, ірімшік, тіршілік. е – береке, текемет, ертең деген сияқты. 

Сонымен қатар қай жағынан оқыса да мағынасы өзгермейтін сөздер ойлап 

тапқызу, мысалы, «нан, қазақ, қырық» деген сияқты. Осындай бірнеше 

ойындарды да ұсынған дұрыс. 

«Ойна да, ойлан» ойыны. 

1.Адамның туыстық атауларын білдіретін зат есімдерді жаз. 

2.Қолмен ұстауға, көзбен көруге болатын зат есімдерді жаз. 

«Кім тез тауып, оқи алады?» ойыны.  

Берілген сөйлемдерде сөздердің орын тәртібі ауысып жазылған. Оны тиісті 

тәртібіне келтіріп, кім тез тауып оқи алады? 

«Ұйқасын тап ойыны».  

Өзінше ноян, Қорқақ кім?.. /қоян/. 

Бата алмас түлкі, Үсті тікен.. /кірпі/ 

«Жалғасын тап ойыны». Атаңның баласы болма, /адамның баласы бол/. 

Қорыта айтқанда, кез-келген ойын түрлерін сабақта ойнату барысында 

оқушыларда әрекет пайда болады, дүниетанымы кеңейеді. Ойындар – 

оқушылардың сабаққа белсенділігін, қызығушылығын арттырады, 

шығармашылық қабілетін ұштайды. Сөйтіп оқушы ой-өрісін ойын арқылы 

дамытады.  

В.А. Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда: «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты 

дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен 

жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімін, өзін қоршаған дүние 
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туралы ұштастырады. Білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты», – 

деуі бекер емес. 
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  Ақыл-ойы кем балалар-бұл мидың органикалық зақымдануынан, 

психикалық, әсіресе жоғары танымдық процестердің дамуындағы 

бұзылулардан (белсенді қабылдау, ауызша-логикалық ойлау, есте сақтау, 

сөйлеу, қиял) зардап шегетін балалар. Дамудың органикалық бұзылу 

ерекшеліктері орталық жүйке жүйесінің бұзылуының түріне және оның 

салдарына байланысты. Белгілі отандық психиатр Г. Е. Сухарева ақыл-ойдың 

тежелу себептерінің үш тобын анықтады: 

1)ата-аналардың генеративті жасушаларының жетілмегендігі, ата-аналардың 

тұқым қуалайтын аурулары, эмбриогенез патологиясы; 

2) іштегі дамудың патологиясы (инфекциялар, интоксикациялар, жарақаттар); 

3)туа біткен жарақат және орталық жүйке жүйесінің постнатальды зақымдануы. 

[1] 

   Түзету жұмыстарынсыз ақыл-ой кемшілігі бар баланың психикалық 

дамуы қиындыққа әкеліп соғады. Біріншіден, дамудың баяу қарқыны 

байқалады: барлық психикалық процестер қалыпты дамуы бар балаларға 

қарағанда өте баяу және кейінірек қалыптасады. Белсенділіктің болмауы 

баланың өмірінің барлық саласында байқалады. Бұл баланың  іс — әрекетіне, 

қоршаған  ортаның құбылыстарына және оның әлеуметтік мінез-құлқына, 

құрдастарына, айналасындағы ересектерге және тіпті өзіне деген пассивті 

көзқарасынан байқалады. Мектеп жасына дейінгі жастың соңына қарай 

қалыпты балаларға тән қызмет түрлері қалыптаспайды: пәндік, ойын, бейнелеу; 

танымдық процестер: қабылдау, есте сақтау, ойлау; сөйлеудің нашар дамуы; 

моториканың айтарлықтай дамымауы байқалады. Дамудың артта қалуымен 

қатар күрделі бұзылыстар кездеседі. Бұл жағдайда бір емес бірнеше бұзылыстар 
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көрініс табылады. Бала дамуының аутқуларының жинақталуы ерте жастан 

басталады және одан әрі дамуға кедергі келтіреді. 

 Отбасы- бұл бала туылғаннан бастап пайда болатын және ұзақ уақытқа 

созылатын алғашқы әлеуметтік институт. Отбасы көмегімен бала 

айналасындағы әлемді танып, оған бейімделе бастайды. Ақыл-ойы кем баланың 

пайда болуымен отбасында туындайтын проблемалар ата-аналардың 

психикалық және эмоционалды жағдайына ғана емес, сонымен бірге 

балалардың жағдайына да қатты әсер етеді. Қазіргі уақытта ақыл-ойы кем 

балаларды отбасылық тәрбиелеу мәселесі өте өтзекті. Стресстік жағдайдың 

әсері; ерекшеліктері бар баланы қабылдаудағы және отбасы ішінде өзара қарым 

- қатынас орнатудағы қиындықтар; баланың даму ерекшеліктері туралы 

білімнің және түзету-дамыту жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

дағдылардың жеткіліксіздігі; ата-аналардың білім деңгейінің жеткіліксіздігі; 

отбасылардың әл-ауқатының төмен деңгейі. Барлық осы проблемалар отбасы 

функцияларын бұрмалауға, сондай-ақ ата-ана мен бала арасындағы қарым-

қатынастарын бұзуға әкеледі. 

 Дефектологтар мен психологтар баламен жұмыс істеудің сәттілігі 

көбінесе ақыл-ойы кем балалардың ата-аналарында байқалатын педагогикалық 

және психологиялық білім мен дағдылардың деңгейіне байланысты екенін 

жақсы біледі. [2] Отбасы - ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы кешенді 

оңалту жүйесінде үлкен рөл атқарады. Ата-аналарды білім беру процесіне 

қоспай, білім беру мекемесінің  өзара әрекеттесуінсіз, ақыл-ойы кемшілігі бар 

балаға жан-жақты  сәтті білім беру мүмкін емес. 

  Қазіргі арнайы педагогика мен психологияда ақыл - ойы кем балаларды 

тәрбиелеуді психологиялық-педагогикалық қолдаудың мәнін анықтауға 

біріңғай және әдіснамалық тәсіл әліде даму үстінде. [1].  Бірақ психологиялық-

педагогикалық әдебиеттерді талдауға сүйене отырып, психологиялық - 

педагогикалық қолдауды ұйымдастырудың негізгі ережелерін бөліп көрсетуге 

болады: 1. Психологиялық-педагогикалық қолдауды балаға ғана емес, бүкіл 

отбасына бағытталған жүйелі мақсатты және үздіксіз түзету әсері ретінде 

қарастыру керек. Қолдаудың мақсаты-баланың жоғары деңгейде дамуы мен 

ата-анасының өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін қолайлы 

жағдайлар жасау. Бұл жұмыста  нәтижелі болуы керек: отбасының өмір сүру 

сапасының өзгеруі, оның барлық мүшелерінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын өмір салты. 2. Отбасының жеке және тұлғааралық 

деңгейінің мәселелерін шешуге қолдау көрсету. 3. Психологиялық-

педагогикалық қолдауды әртүрлі таңдау жағдайларында оңтайлы шешімдер 

қабылдауға жағдай жасау әдісі ретінде қарастырған жөн. Ол отбасын 

әлеуметтік-мәдени кеңістікте оңалту, оның дербестігі мен жағдайдың өзін-өзі 

бақылауын күшейту міндетін шешуі тиіс. 4. Сүйемелдеудің негізгі идеясы - 

баланы ғана емес, сонымен бірге отбасын да дамыту қажеттілігі, сондықтан 

психологиялық-педагогикалық қолдау категориялық шешімдерден бас тартуды 

білдіреді.  5. Ата - аналар мен отбасының барлық мүшелері түзету - тәрбие 

процесіне қосылады және түзету-тәрбие процесінің субъектілері ретінде әрекет 
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етуге тиіс. 6. Балаңызға көмектесу үшін өзіңізбен жұмыс істеудің 

маңыздылығын түсіну үшін ата-аналармен жұмыс жасау кезінде құралдарды, 

әдістерді, әдістерді, түзету шараларын қолдануда жүйелі тәсілді сақтау 

маңызды. [3].  Психологиялық-педагогикалық қолдау ақыл-ойы кем баланың 

отбасына көмек пен қолдау көрсетуге бағытталған іс-шаралар жүйесінде жүзеге 

асырылады. Арнайы әдебиеттерді талдау отбасылық көмектің педагогикалық, 

психологиялық, диагностикалық, медициналық және әлеуметтік сияқты 

модельдерін бөлуге мүмкіндік берді. Жұмыстың көп бөлігін дефектолог, 

психолог және әлеуметтік тәрбиешімен бірге тәрбиешілер немесе мұғалімдер 

жүзеге асырады. Іс жүзінде мұғалімдер ата-аналармен өзара әрекеттесудің 

әртүрлі формалары мен модельдері аясында психологиялық-педагогикалық 

құралдардың арқасында оның бағыттарын жүзеге асырады. 

 Ақыл-ойы кем баланың отбасын психологиялық-педагогикалық қолдау 

жүйесіндегі негізгі бағыттары: біріншіден, ата – аналарға психологиялық – 

педагогикалық білім беру, екіншіден, психокоррекциялық жұмыс. 

Психологиялық-педагогикалық білім беру дегеніміз-ата-аналарға жүйелі түрде 

жүргізілетін жұмыс және теорияға негізделген білім беру бағдарламасы. Оның 

мақсаты білім, дағдылар жиынтығын қалыптастыру, оны игеру баланың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал ететін жағдай жасау. Ақыл – ойы кем 

балалардың ата-аналарына психологиялық-педагогикалық білім беру 

жұмыстың әртүрлі формаларын: ұжымдық, жеке және көрнекі стендтік ақпарат 

нысандарын қолдана отырып жүзеге асырылады. [2]. 

  Ақыл-ойы кем мектеп жасына дейінгі балалардың отбасыларына 

психокоррекциялық көмек мәселесі арнайы психологияда жеткіліксіз дамыған. 

Ақыл-есі кем баланың отбасымен психологиялық түзету жұмысы жеке 

құрылым мен отбасылық қарым-қатынастарды үйлестіруге, сондай-ақ 

отбасылық қатынастардың бұзылуына байланысы бар психологиялық 

мәселелерді шешуге бағытталған әсер ету кешені деп түсіндіріледі. Алғаш рет 

психокоррекциялық жұмыс әдістемесін В. В. Ткачева ұсынды. Оның пікірінше, 

ата-аналармен психокоррекциялық жұмыстың негізгі мақсаттары: 1.Ата-

аналардың балаға болашаққа оптимистік оң көзқарасын қалыптастыру. 2.Ақыл-

ойы кем баланың дамуының микроәлеуметтік жағдайларын қамтамасыз ету. 

Бұл бағыттың міндеттері  

- ата-аналарда жаңа өмірлік бағдарларды қалыптастыру; 

- қарым-қатынас деңгейін  түзету;  

- ата-аналардағы психологиялық жағдайды ретке келтіру; 

- бір жағынан ана мен бала, екінші жағынан отбасы мүшелері және жақын орта 

арасындағы қатынастарды үйлестіру. 

  Психокоррекциялық жұмысты психолог жүргізеді және психологиялық 

диагностиканы, консультация беруді, психокоррекциялық іс-шараларды 

қамтиды. Ата-аналар баласының тәрбие және білім беру процесіне белсенді 

қатысып, жанашыр болып, балаға тиісті көңіл бөлуі керек: әрдайым онымен 

жаттығуға уақыт тауып, үйде қолайлы түзету және білім беру ортасын құру 

керек. [4]. 
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  Осылайша, арнайы білім беру мекемесінің ақыл-ойы кем баланың 

отбасымен жұмыс бағыттары әртүрлі болуы мүмкін. Олардың барлығы ата-

аналарды мамандармен мұғалімдермен, тәрбиешілермен, психологтармен өзара 

тығыз байланыста болуға уәждемесін қалыптастыруға бағытталған. Ақыл-ойы 

кем баланың отбасыларымен ұйымдастырушылық жұмыстың барлық 

түрлерінің үйлесуі ата-аналардың психологиялық-педагогикалық сауаттылығын 

арттыруға және оларды балалармен түзету, дамыту, оңалту және бос уақытты 

баламен тиімді өткізуге мүмкіндік береді. 

  Ақыл-ойы кем мектеп жасына дейінгі баланың отбасын психологиялық - 

педагогикалық қолдауды сауатты жүзеге асыру нәтижесінде ата-аналардың 

балаға деген көзқарасының өзгеруі , баланың даму ерекшеліктерін 

түсінуі,сонымен бірге түзету және дамыту жұмыстарын жүргізілу 

қажеттіліктерін  игеру керек. Егер отбасы баланың даму процесіне сәтті 

қосылса, ата-аналар өз баласын тәрбиелеуде белсенді ұстанымға ие болады. 
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     Ақыл-ойы кем балаларда сөйлеудің дамуы мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөйлеу қабілетінің дамуынан айтарлықтай ерекшеленеді. 

     Сөйлеуді дамытудағы артта қалушылық оларда нәрестелік кезден 

басталады. Ерте балалық шақта даму деңгейінің төмендеуі жинақтала береді. 

Тиісінше, олар мектепке дейінгі жастан мектеп кезеңіндегі жас аралығына 

ауысуға дайын болмайды. Сөйлеу дамуының объективті белсенділігі, қоршаған 

ортаға деген қызығушылық, эмоционалды сфераның дамуы, атап айтқанда 

ересектермен эмоционалды қарым-қатынас сияқты алғышарттары 

қалыптаспаған, фонемалық есту қабілеті төмен, артикуляциялық праксисі 

дамымаған күйде болады. [1]. Ақыл-ойы кем көптеген балалар 4-5 жасында 

сөйлей бастайды. Сөйлеуді дамыту тұрғысынан ақыл-ойы кем балалар біртекті 

емес категория болып табылады. Олардың арасында: 

 сөйлеуді мүлдем білмейтін балалар ; 

  сөздер мен қарапайым сөз тіркестерінің көлемі аз балалар; 

 ресми дамыған сөйлеуі бар балалар. 

 Сөйлеу баланың шынайы зияткерлік мүмкіндіктерін көрсетпейді, ол  білім мен 

ақпаратты берудің толық көзі бола алмайды. Фразалық сөйлеу фонетикалық 

және грамматикалық бұрмаланулардың көптігімен сипатталады. Мектеп 

жасына дейінгі кезеңде сөйлеудің грамматикалық құрылымын игеру дұрыс 

деңгейде қалыптаспайды [2]. 

Көптеген ақыл-ойы кем балаларда байланыстырып сөйлеу мүлдем жоқ. Актив 

сөздерден қарағанда пассив сөздер басымырақ болады, бірақ барлық 

жағдайларда бола бермейді, әдетте, жеке оқшауланған сөздерді қабылдауға 

қатысты. Кейбір уақытта ақыл-ойы кем балалар суреттегі сөздерді дұрыс 

айтқанымен, қолдану аясын түсінбейді. Бұл ақыл-ойы бұзылған балаларда 

сөздің ситуациялық мағынасы ұзақ уақыт сақталатындығын көрсетеді, алайда  

балалардағы сөздің семантикалық жүктемесі сол жастағы қалыпты балаларға 

қарағанда әлдеқайда аз. [1]. Сөздің ситуациялық мағынасы, сөйлеудің 

грамматикалық құрылымының жеткіліксіздігі, фонемалық есту қабілетінің 

бұзылуы және қабылдаудың баяу деңгейде қалыптасуы әсерінен ақыл-ойы кем 

балалар  ересек адамның сөйлеуін түсінбейді, дұрыс емес немесе бұрмаланған 

деп түсінеді. Ақыл-ой кем бар балалардың сөйлеуі соншалықты нашар 

дамыған, сондықтан ол қарым-қатынас функциясын орындай алмайды. Ақыл-

ойы кем балалардың сөйлеуінің коммуникативті функциясының дамымауын 

зейіні бұзылған және басқада бұзылыстағы балалардан мимикалық ым-ишарат, 

қимыл-қозғалысы арқылы ажыратады. [3]. Адамның қарым-қатынасы мен 

танымының құралы мен тәсілі ретінде ана тілін меңгеру баланың мектепке 

дейінгі жастағы маңызды жетістіктерінің бірі болып табылады. Сөйлеу 

деңгейін жоғарлату балалар іс-әрекетінің барлық түрлерінде, күнделікті өмірде, 

отбасы мүшелерімен қарым-қатынаста, сондай-ақ сөйлеуді түзете-дамыту  

секілді арнайы сабақтарда жүреді. [4]. 

Ақыл-ойы кем бар балалармен жүргізілетін түзету жұмыстары 

Сөйлеуді түзету процесінде ақыл-ойы кем балалардың дамуының жалпы және 

нақты заңдылықтарын есте ұстаған жөн. 
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Түзету жұмыстары этиология, механизмдер, бұзылу белгілері, сөйлеу 

кемшілігінің құрылымы, балалардың жас және жеке ерекшеліктері негізінде 

жүзеге асырылады. Маманның оқытуды ұйымдастыру процесінде жалпы 

дидактикалық принциптерге үлкен мән беріледі: оқытудың тәрбиелік сипаты, 

ғылыми, жүйелілік пен дәйектілік, қол жетімділік, сана мен белсенділік, жеке 

көзқарас.[5]Логопедиялық түзету арнайы принциптерге сүйенеді: 

этиопатогенетикалық (сөйлеу бұзылысының этиологиясын есепке алу), сөйлеу 

бұзылысының жүйелі құрылымы, онтогенетикасы, жеке ерекшеліктерді ескеру, 

белсенділік тәсілі, табиғи сөйлеу қарым-қатынасы жағдайында сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. Сөйлеу терапиясының негізгі формалары: білім 

беру, оқыту, түзете-дамыту, бейімделу, оңалту.  
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Қазіргі заманғы сабақтарды жоспарлауға деген дидактикалық талаптар  

пәндік қана емес, метапәндік, сондай-ақ оқушылардың тұлғалық нәтижеге 

жетуіне бағытталған.  

Аралас моқыту модельдерін жүзеге асыру сабақты   сабақ тақырыбын, 

мақсаты мен міндеттерін тұжырымдауда, оқушылар әрекетін жоспарлап, 

олардың қызметін басқару және түзетуді іске асыруда, үй тапсырмасын 

даярлап, бағалауды жаңа талаптарды басшылыққа алады.  Оқушы дәстүрлі 

сабақтарда  сабақта отырып  мұғалімнің айтқанын  белсенді емес 

орындаушыдан аралас оқытуда басты  қайраткерге, ал мұғалім  оқу үрдісін 

жасырын басқарушыға  айналады, яғни оқушыларды шабыттандырады. 

Аралас оқыту технологияларын қолдану педагог ролін түбегейлі өзгертіп, 

оны тьютор, кеңесші деңгейіне көтереді.  Педагогтың міндеті оқушыларға  

мақсатқа жетер жолда педагогикалық қолдау, көмек көрсету. Педагог –
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тьюторды келесі кәсіби қырлары ерекшелейді: жоғары кәсібилік және өз пәндік 

аймағындағы тиянақты білімі, ой өрісінің кеңдігі, жоғары деңгейдегі тіл 

табысқыштық, төзімділік, көшбасшылық қабілеттер мен топта жұмыс жасай 

алуы, даулы жағдайларда шешім таба білу, жауапкершілік, оқушыларды ілестре 

білу қабілеті, жеке және топтық рефлексия  дағдыларына ие болуы. 

Аралас оқыту технологияларын жүзеге асыруда  мұғалім оқушылармен 

бірлесіп сабақта және сабақтан тыс олардың дербес оқу траекториясын  

жасайды, әртүрлі ақпараттық-білім беру қорларын пайдалана отырып түрлі  

қызмет ұйымдастырады, оқушылардың бетпе-бет немесе сыныптан тыс 

қызметін үйлестіреді. 

Аралас оқытудың  моделдеріне келер болсақ, бүгінгі таңда оның  жалпыға 

ортақ бірыңғай  жіктелімі жоқ.  Алайда,  макси деңгейден қарайтын болсақ, 

онда екі түрін қарастыруға болады: 1) мектеп немесе ЖОО ішілік сынып-сабақ 

жүйесі деңгейінде; 2) өзі үшін  міндетті ғана емес, қосымша да білім беруді 

пайдалана алатын  білім алушы тұлғасы деңгейінде. 

Шетелдік тәжірибеде дәстүрлі түрде аралас оқытудың алты үлгісі бар: 

«Face-to-Face Driver» (бетпе-бет), «Rotation» (бұрылу, ротация), «Flex» 

(иілгіштік), «Online Lab» (онлайн – зертхана), «Selfblend» (өз бетінше білім 

алу), «Online Driver» (онлайн кездесулер).  

Әр модель  аралас оқытудың үш компонентінің  басымдылығына  

байланысты ерекшеленеді: 

 білім беру үдерісінің қатысушыларының   дәстүрлі тікелей қарым-

қатынасы; 

 компьютерлік телекоммуникациялық  технологиялар мен онлайн 

сандық ақпараттық білім беру  қорлары арқылы интербелсенді қарым-қатынас; 

 өз бетінше білім алу. 

Аралас бастамалық  оқытуды енгізу берілген модельдің   келесідей  

артықшылықтарымен  түсіндіріледі: 

- ауырлық  центрінің  дәстүрлі оқу үрдісін ұйымдастыру формасынан   

мұғалім басқаратын  білім алушылардың өзіндік жұмысына ауысуынан, білім 

беру үрдісінің   мөлдірлігі мен бақылануынан (барлық  параметрлер жүйемен  

тіркеліп, ұйымдастырушылар мен бақылаушылар тарапынан  үнемі  

мониторингке қол жетімді болады), оқу процесінің барлық  құраушыларының 

сапасын  бағалауға мүмкіндік беретін лездік кері байланыс есебінен білім беру 

сапасының  артуы;  

- аудиториялық және  зертханалық  фондты  және оларға қызмет көрсету 

құнын  едәуір  үнемдеу, оқу-әдістемелік материалдарды дайындау үрдісін 

тиімдендіру (баспа формаларынан бас тарту,  курстарды ашық дереккөздер 

негізінде құру, т.б.) арқылы жоо ресурс тиімділігінің  артуы.  Сарапшылардың 

бағалауы бойынша  әлемде  аралас оқытуды  ұйымдастыруда  дәстүрлімен 

салыстырғанда 35%  дейін ресурстар  үнемделеді екен.  

- Зерттеу университетінің қажеттіліктерін ескере отырып,  мұғалімнің 

жұмысын  тиімдендіру: аудиториялық сабақтардан бас тарту арқылы 

мұғалімнің  бос уақыты артады, білім алушылардың  өзіндік жұмыстарын  
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ұйымдастыруға,  әдістемелік және ғылыми жұмысқа қосымша уақыт қоры 

пайда болады.  

-  жаңа технологиялармен  тәрбиеленген  жаңа буын  білім 

алушыларының  сұраныстарына бағдарлану арқылы абитуриенттер арасында  

ЖОО тартымдылығы   артады (сабаққа күнде барудың қажеттілігі жоқ, жұмыс 

жасау мүмүкіндігі бар, т.б.). 

Сынып-сабақ жүйесі ішінде  аралас оқытудың  дербес топ,  төңкерілген 

сынып, жұмыс аймағының ауысуы – а)Онлайн жұмыс аймағы (мұғалімнің 

нұсқауымен жеке жұмыс); б) Топтық жұмыс аймағы (мұғалімнің нұсқауымен 

топтық  жұмыс), жеке траектория сияқты модельдерін  қолдануға болады. 

Ал дербес деңгейде  білімді  жекелендіру модельдері  пайдаланылады: 

жаңа бағдар, мектепаралық топ, дербес оқу жоспары. 

Төңкерілген сынып, кейде мұны априори тәсілі деп те атайды  – 

ұйымдастыру-техникалық жағынан ең қарапайым модель. Себебі, оны іске 

асыру  үшін компьютермен жабдықталған арнайы сыныптың қажеті жоқ. Үй 

жұмысын орындау үшін Интернет желісін пайдалану ұсынылады: оқушыларға 

үй жұмысы ретінде қандай да бір материалды оқып-үйренуге тапсырма 

беріледі. Ал  оқу аудиториясында (сыныпта) олар оқу тақырыбын қызу 

талқылап, негізгі сұрақтарға жауап іздейді. Оқылған материалды қолдану 

дағдыларын бекіту үшін тәжірибелік жұмыстар ұйымдастырылады. Яғни, 

сынып жұмысы мен үй жұмысының  «орны алмасады».  Осылайша, сабақтың 

негізгі элементі ретіндегі мұғалімнің түсіндіруі жойылады. Оқушы  видео 

қарау, түрлі ақпарат көздерін зерттеу арқылы өз бетінше  дайындалады.  

Үй тапсырмасы қандай түрде болуы қажет?  Тиімді нұсқасы – шағын 

видеоролик түрінде. Ол мұғалім дыбыстаған презентация скринкасты немесе  

тақырыпқа сай таңдалған оқу фильмінің үзіндісі, т.с.с. болуы мүмкін. 

Видеоматериалды немесе басқа да қорларды  таңдау, оларды икемдеу  

мұғаліммен оқу мақсаттарына тікелей байланысты таңдалады. Өз кезегінде бұл 

ұстаздан белгілі  бір АКТ- құзыреттілікті  және әдістемелік шеберлікті қажет 

етеді.  Алайда тек теорияны беріп қою аздық етеді.  Шәкіртке оны түсінгеніне 

көзін жеткізу қажет. Сондықтан, теориялық материалды игерген соң 

орындалатын тәжірибелік тапсырмалар жиынтығы мен өзін-өзі тексеру 

құралдарының маңызы зор.  

Оқушы сыныпқа келгенде мұғалім сабақта түзету шараларын іске асыру 

үшін оларда қандай қиыншылық туындағанын  білуі тиіс. Және кері байланыс 

түрін таңдау маңызды: әңгімелесу, бақылау тесті, шағын өз бетінше жұмыс, 

т.с.с. сол кезде ғана педагогте объективті ақпарат пайда болып, оқушылардың  

дайындық деңгейіне байланысты сараланған тапсырмалар  бере алады.  Одан да 

қиынырақ  сұрақтарды талдауға, шығармашылық, ізденімпаздық, зерттеушілік 

қызметке, ұжымдық араласуға   уақыт  үнемделеді. Пәндік қана емес, 

метапәндік нәтижеге жету үшін  осы қызметтердің ролі зор.  

Нәтижесінде, «төңкерілген сынып» арқылы 

 Уақыт қоры тиімденеді(оқу сағаттары қысқарған кездегі маңызды 

аспекті); 
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 Интернет желісінің дидактикалық  потенциалы қолданылады; 

  Білім алушыларды белсенді танымдық қатынасқа ынталандыру, 

оқу нәтижесіне деген жауапкершілігін арттыру. 

 Педагогтың негізгі қызметі қандай болмақ?  Әрине, бұл модельді енгізу 

қазіргі  таңдағы педагогтың білімнің негізгі көзі әрі тасымалдаушысы деген 

қызметін  білім беру үрдісінің менеджеріне сапалы  ауыстырады.  Оның негізгі 

міндеті – оқушылар қызметін бағыттау, таным үрдісін, дағдыларды игеріп, 

тәжірибені меңгеруін басқару. Көп жағдайда бұл модельді пайдалану бір сабақ 

аясынан  шығып, оқушы мен мұғалімнің қашықтықтан  бірлесе жұмыс 

жасауын, кеңес беру форматындағы көмек беруді талап етеді.  Әрине, осы кезде 

қашықтықтан байланысу құралдары көмекке келеді. Бүгінгі таңда мұғалімнің 

құзыретінде көптеген желілік қатынас құралы бар.  Ол үшін электронды почта, 

блогтар, форумдар мен мессенджерлер, әлеуметтік желілерді пайдалануға 

болады.  Әр әдістің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар, сондықтан 

мұғалім қорында  синхрондық/асинхрондық, дербес/көпшілік байланысты 

қамтамасыз ететін  байланыс құралдары болуы шарт. 
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Abstract: This article is dedicated to the upbringing of children by promoting 

our national fairy tales in the age of modern technology. Kazakh fairy tales are an 

indispensable tool for educating our national values. 

Барлық елдердің ауыз әдебиетінен орын алатын және халықтың жазу 

сызу өнері болмаған кезінде ауызша шығарған күрделі шығармасының бір түрі-

ертегілер. [1, c. 60] Ертегі-ауыз әдебиетінің ықылым заманынан келе жатқан 

көне де мол мұрасы. Ертегі әрбір баланың ой қиялының дамуына үлкен септігін 

тигізеді, ондағы кейіпкерлер баланы адамгершілікке, отансүйгіштікке, 

еңбексүйгіштікке, шыншылдыққа, жақсы мен жаманды ажырата алуға  үлкенге 

құрмет, кішіге ізет білдіруге сол секілді т.б адами қасиеттерге баулиды. 

Бастауыш сынып оқуышыларын адамгершілікке тәрбиелеуде ертегінің алатын 

маңызы зор.  Ертегі арқылы балаға білім беріп, ертеңгі елдің болашағы ретінде 

бойына адамгершілік асыл қасиеттерді үйретуге ықпалын тиімді пайдалануға 

болады. Адамгершілік қасиет бойына дарыған бала ғана, ертеңгі елдің 

болашағын ойлайтын, ұлт жанды, патриот, иманды азамат ретінде 

қалыптасатыны анық. 

Ертегіге бай елдердің бірі-қазақ халқы. Қазақ фольклорында ертегілердің 

сан алуан түрлері бар. XIX ғасырдан бастап қазақ ертегілерінің ғажапта көркем 

үлігілерін В.Радлов,  Г.Потанин, И.Березин,  А.Алектаров, П.Мелиоранский, 

сияқты беделді, белгілі ғалымдар жинап жинақтай бастады.[1, c. 60-61]             

  Кейінгі кезеңде қазақ ертегілерін зерттеуге М.Әуезов,  Қ. Жұмалиев,  

Е. Ысмайыловтар белсене араласты. Сондай-ақ, М. Ғабдуллин. Б Кенжебеков, 

Х. Сүйіншәлиев, С. Садырбаев, С Қасқабасовтардың қосқан үлесі де елеулі. 

Қазақ ертегілерін академик М.Әуезов мазмұнына әр алуан ерекшелігіне 

байланысты үш жанрға бөледі: 

Қиял ғажайып ертегілер, шыншыл ертегілер, тұрмыс-салт ертегілері және 

хайуанаттар туралы ертегілер.[2, c. 60] 

Хайуанаттар жайлы ертегі түріне тоқталар болсақ, кейіпкердегі 

сипатталатын қасиеттер адам бойында кездеседі, бірақ да ертегі кейіпкерлері 

хайуанаттар желісі арқылы өрбиді, мысалы қу-түлкі, қорқау-қасқыр, аңғал-аю 

т.б Бұл бастауыш сынып оқушыларын қиянатшыл, дөрекі мінезді, әшкерелеп 

көрсетіп керісінше баланы адалдыққа, батылдыққа, еңбексүйгіштікке 

тәрбиелейді. Бастауыш сыныптың әдебиеттік оқу құралында мұндай ертегі 

түрлеріне мыналарды жатқызуға болады; «аңқау арыстан», «жүзім жегісі 

келген қасқыр», «жыл басы» т.б [3, c. 77]  мысал ретінде «Жыл басы» ертегісін 

нақтырақ талдасақ. 

Ертегі кейіпкерлері тышқан мен сиыр,барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, 

қой, мешін, тауық, ит және доңыз, түйе хайунаттарынан құралады. Ертегінің 

желісі жыл басы болуға таласқан хайуанаттармен басталады. Әр хайуанат 

өзінің жақсы тұстарын мақтан етіп өзара дауласып тұрады, түйе байғұс өз 

бойына сеніп тұрғанда аңқаулығын пайдаланған шапшаң тышқан өзінің 

қулығын асырып, түйенің үстіне шығып күннің шыққанын бірінші көреді де 

жыл басы атанып, ертегі аяқталады. Бұл ертегінің бастауыш сынып 
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оқушыларына берер тәрбиелік мәні мақтаншақтық пен қулықтан  ада болуға, 

аңғалдықтың да өзінің кесапаты болатынын және өзара достыққа шақырады. 

Ертегі оқушыны еліктіріп қояры анық, бала оны әрі қарай жақсы түсініп 

кетуі үшін ертегіні рөлге бөліп сахналауға, ертегі мазмұнына сай сұрақ жауап 

арқылы түсіндіруге, хайуанаттарда кездесетін қасиеттерді талдауға, ертегі 

арқылы жыл атауларын үйретіп, үй тапсырмасы ретінде туған жылының 

атауларының суретін салып келуге болады, тапсырмалардан кейін 

оқушылардан болатын кері байланыс жыл атауларын үйренеді, жаман жақсы 

қасиеттерді ажырата алады, шығармашылық қасиеттері қалыптасады, сөйлеу 

дағдысы, ой қиялы дамиды, сын тұрғысынан ойлау қабілеті жүзеге асады. 

Қорытындылай келе,  жанрлық жағы әр түрлі болғанымен  әрбір ертегінің 

жас ұрпақтың бойына дарытар қасиеттері көп. Баланы ертегі арқылы оқыта 

отырып логикалық ойлауы, тілдік дағдысы дамиды  психологиялық тұрғыда 

эмоциялық әсері, арманы, қиялы  көрініс табады. Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімі ретінде баланы жан-жақты жетілдіріп тәрбиелеуде ертегі жанрын 

қолданудың тәрбеиелік мәні зор дегіміз келеді. Орыстың ұлы ағартушысы 

К.Д.Ушинский «шығармада келтірілген адамгершілік іс-әрекеті, адамгершілік 

сезімді, адамгершілік ойды сүюге баланы итермелейтін әдеби шығарма өнегелі 

шығарма» деген болатын. Яғни адамгершіліктей асыл қасиетті насихаттайтын, 

халқымыздың мұрасы болып келген ертегі туындыларының тәрбиелік мәні 

өскелең ұрпақ үшін сарқылмас рухани ұйытқысы бола бермек. 
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Бүгінгі таңда негізгі талап – өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара 

қарым-қатынаста өзін еркін ұстап ,кез-келген ортаға тез бейімделетін ,белгілі 

бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта 

білетін,мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу. Оқыту әдістері - 

оқытудың мақсат-міндеттеріне сай оның мазмұнын оқушыларға меңгертуде 

оқытушы мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдері мен құралдарының 

жиынтығы болып табылады. Оқытушы оқыту әдістерінің көмегімен 

оқушыларға білім беріп, олардың тәжірибелік әрекетін ұйымдастыруда өзінің 

іс-әрекетін оқушылардың таным әрекетіне басшылық етумен байланыстырады. 

[1.5]. 

Мұғалім оқытудың нәтижесін арттыруда оқыту әдістеріне қатысты амал-

тәсілдерімен қатар оның құралдарын да пайдаланады. 

Әдіс деген сөз гректің "metodos" деген сөзінен шыққан. Метод деген 

ұғым белгілі ақиқатқа, шындыққа, мақсатқа жетудің жолдары деген 

мағынаны білдіреді. Қысқаша психологиялық-педагогикалық сөздік "әдіс" — 

мақсатқа қол жеткізетін жол, тәсіл, белгілі жолмен тәртіпке салынған іс-

әрекет"- деген анықтама береді.[2.9]. 

Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі мектептегі білім беру жүйесінің 

алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әр 

түрлі технологиялары жасалып, білім беру мекемелерінің тәжірибесіне енуде. 

Жаңа технологияларды меңгерту мұғалімнің интелектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің 

қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Жаңа технологиялар теориялық тұрғыда 

дәлелденіп, тәжірибеде жақсы нәтижелер беруде. 

Жаңа педагогикалық технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде 

пайдалану үшін, әр мұғалім алдында отырған оқушылардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсатына, мүддесіне сай, өзінің 

шеберлігіне орай таңдап алады. Бұл жаңа технологиялар - оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, 

эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін 

дамытуға бағытталған. Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие үрдісін 

жаңаша дамыту, яғни оның нәтижесінің жоғарғы деңгейде болуын қадағалау 

жаңашыл педагогтардың қолында болды. Олар педагогикаға «жаңа 

технология»терминін енгізді. Бұл жаңашыл педагогтардың мақсаты - 

оқушылардың алатын білімдерін сапалы ету, оның толыққанды жеке тұлға 

болып қалыптасуына негіз болу. Осыған орай қазірде педагогикалық 

технологиялар көптеп саналады.[3.5]. 

Еліміздің алдағы уақытта көркейіп, дамыған елу елдің қатарына қосылу 

мақсатында білім сапасын арттыруымыз қажет. Мұғалім өзінің біліктілігін 

арттырмайынша, оқушының білім сапасын арттыра алмайды. Еліміздің 

дамыған елге айналуына, көк байрағымызды желбірете жоғары көтеріп, 

Қазақстан деген елдің бар екендігін әлемге танытатын біздің білімді 
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жастарымыз. Демек, ХХІ ғасырдағы жастарда білім болмай, еліміз ешқашан 

өркендемейді.  

Заман талабына сай білім ордаларында оқушыларға тиімді сабақ үдерісін 

ұйымдастыра білетін, жаңашыл ұстаз болу барша ұстаздың басты мақсаты. 

Оқушыларға сабақ беруде жаңа технологияларды пайдалану арқылы білімін 

арттыра аламыз. Сондықтан да олардың білімді терең меңгеруіне, ойлануына,өз 

бетінше ізденуіне, алған білімін кез келген жерде пайдалана алатындай етіп 

қалыптасуына қолдау көрсетуіміз қажет. Жалпы алғанда, заман талабына сай 

білім беруде маңызды жақтары өте көп. Білім-теңіз, оның тереңін жетік білетін, 

қыр-сырын меңгерген, құпиясын аша алатындар ғана бойлай алады. Мұндай 

адамдарды мұғалімдер ғана тәрбиелеп, дайындайды. Мұғалім білімді оқушы 

санасына сабақ арқылы жеткізеді, ал сабақ сапасын арттыру – барлық 

мұғалімдерді толғандыратын маңызды мәселе. Күн сайын өтетін жаттанды 

кезеңдерден тұратын дәстүрлі сабақтар оқушыларды жалықтырып, білімге 

ынтасын төмендетері сөзсіз. Сондықтан өзімнің алдағы педагогикалық 

жұмысымда сабақты жандандырудың әдіс-тәсілдерін дұрыс таңдап, бұған 

оқушыларды тартып, олардың белсенді өз бетімен ізденіп жұмыстануын 

ұйымдастыруды алдыма міндет етіп қойдым.[6.15]. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа 

технологиялардың бірі – оқушылардың жазу мен оқуда сын тұрғысынан ойлау 

қабілетін қалыптастыруға бағытталған әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме 

негізінде жасөспірімдерге қазақ тілі мен әдебиетінен терең де тиянақты білім 

беруді өз тәжірибемде жиі қолданып келемін. 

Сын тұрғысынан ойлау әдісі арқылы оқушылардың өз бетімен ізденіп, өзін-өзі 

реттей отырып диалогтік қарым-қатынас арқылы білімдерін арттырып, сандық 

технологияларды пайдалана білетін белсенді, білімді, саналы азаматтарды 

тәрбиелеу керек екендігін түсіндім. 

Оқушылар басқалардың айтқан пікірлеріне күмәнмен қарап, ой 

електерінен өткізе білу қабілеті болып саналады. Яғни мұғалімнің де, 

оқушының да сыни тұрғыдан ойлау қабілеті арта түсетіні анық.[7.8]. 

Бүгінгі таңда оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау әдісі кез келген 

сабақта кез келген стратегиялары құнды, әрі бағалы. Бұл стратегиялар 

оқушылардың қызғушылығын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа тірелетін 

сәттерінен арылтады. Сұрақ қою, ой шақыру, білім көпірі, бес жолды өлең, 

еркін жазу, білемін, үйренгім келеді, білгім келеді, Венн диаграммасы, 

пікірталас , болжау, Автор орындығы , топтастыру, т.б, стратегияларын 

қолдану оқушылардың мотивациясын оятып, ынталандыра түсері сөзсіз. 

Сонымен қатар бұл стратегиялар оқушының қөзқарасын, түсінігін дамыта 

түседі, жалықтырмайды. 

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол 

маңызды мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. 

[Мұғ.арн.нұс. 49 бет]. 

Сыни тұрғыдан ойлау – қазіргі таңда Қазақстандағы білім алушы жастар 

үшін ең тиімді тәсіл. Өйткені, оқушы мен мұғалімді сыни тұрғыдан ойлауға 
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итермелейді. Оқушылар өздерінің ақпараттарының шынайылығына және 

басқалардың айтқан пікірлеріне күмәнмен қарап, ой елегінен өткізе білу 

қабілеті болып саналады. Ал мұғалімдер өздерінің іс-тәжірибелерінде жаңа 

тәсілдерді пайдалана отырып, сыни тұрғыдан бағалау болып табылады.  

Сыни тұрғыдан ойлау ең маңыздысы болғандықтан, ойлай отырып 

мәселелерді талқылайды. Оқушыларға шығармашылық бағыт-бағдар бере 

отырып, үздіксіз іс-әрекетке жетеледім. Бұл бағдарламаны оқып , үйреніп оны 

өз жұмысымда қолданып мұғалімдік кәсіптің қыр-сырына тереңдей түстім. 

Бағдарлама стратегиялары оқушылардың бірін-бірі тыңдап, құрметтеуіне 

үйретті. Қуанышпен айта кететін жайт , бұрын үндемей отыратын балалардың 

сабаққа қызу араласуы. Жай уақытта олар өздерін бұлай көрсетуге бара қоймас 

еді. Сабақтарды ерекше , жаңа технология жобасымен өтуі оларға еркін сөйлеп, 

ойларын ашық жеткізуге, сыншыл көзқарас байқатуларына мүмкіншілік 

туғызғандай.[8.3]. 

Постермен жұмыс – тақырыпты ашудың тиімді тәсілі. Постермен жұмыс 

барысында оқушылар түрлі идея тастап, оны дәлелдеу үшін еңбек етеді. 

Оқушының ойлануы, ол ойын жеткізуі тілді меңгеру үшін өте тиімді. Постерді 

қорғау шешендік өнерді қажет етеді.[9. 4]. 

Мозаика әдісі (А.Ронзон, Гонсалес). - Қатысушыларды топтарға бӛлу; - 

Тақырып бӛліктерге бӛлінеді (әдетте 6 бӛлікке) және әрбір топ ӛз бӛлігі 

бойынша маманға айналады. - «Мозаиканың бӛлігін» талқылау; - Барлық 

мәселелерді біріктіру 

«Бортты журнал» немесе «Жүк журналы» әдісі - болжам жасау арқылы 

тақырып бойынша бұрыннан не білемін?, бұл туралы не білуім керек? 

сұрақтарын талдап, оқушылар жүк журналының болжам бөлімінде берілген 

сұрақтарға жауап беріп, жаңа ақпарат бөлімін толтырды, жұп болып бір-

бірінің жұмыстарын тексерді. 

«Рөлдік ойын»  Мақсаты: оқушылардың қызықтыру, таң қалдыру, селт 

еткізу,  проблема қоя білу.  Сахналандыру (қызығушылықты ояту) 

«Ашық хат»      Аргументтік хат. Бірнеше минут ішінде тақырып туралы 

өз ойларын жазады . эссе. Негізгі  ойды  мақал-мәтелмен түйіндеу.    Рефлексия 

«Ашық сұрақтар арқылы гипотеза құру»Мәтінді бөлшектерге бөліп 

оқыту.Кейіпкердің болашақ өмірі жайлы сұрақтар 

құру.Кейіпкерді     бейнеле.Қалай аяқталады т.б. 

Сұрақтар токсономиясы : 1.Қарапайым /нақты/2. Дәлелдейтін /Сенің 

ойың? Сен қалай жауап бересің.? /3. Түсіндірме / 

«Неліктен?»/4.Шығармашылық / «Егер мен»./5 Бағалау / критерийлерді 

құру,фактілерге қорытынды жасау : «Қандай айырмашылықтар бар»  6 

.Практикалық / теория мен  практиканы ұштастыратын сұрақ: «Сен орнында 

болсаң не істейсің?», …?»/Сұрақтарды түймедақ түрінде безендіруге болады. 

(Мағынаны тану)[10. 128б]. 

Сын тұрғысынан ойлауға арналған әртүрлі қызықты тапсырмалар беру, 

топтық жұмыста белсенділігін арттыру мақсатында постерлер жасату арқылы 

баланың қызығушылығы артады. Әрбір сабақ соңында оқушылармен кеңесу 
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барысында оларға зерттеушілік қабілетті арттыру үшін интернет желісіне кіріп, 

іздену керектігін және кітапханаларға барып тіл байлықтарын арттыру үшін 

әдеби оқулықтар алып оқуды түсіндіремін. Оқушының сыни тұрғысынан 

ойлануына оң ықпалын тигізетін әңгіме түрі зерттеушілік әңгімесі болып 

саналады. Осы зерттеушілік әңгімені өз сабақтарымда жиі қолданамын. Сонда 

ғана оқушы білімді, саналы, ойлау қабілеті мен сөйлеу шеберлігі 

дамитындығын, өмірге көзқарасы қалыптасып, белгілі бір шешімді қабылдай 

алатынын, есте сақтау қабілеті дамитындығын, алған білімін кез-келген жерді 

пайдалана алатын тұлға қалыптасатынына сенемін. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН 

БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Мукатова А.Н 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

“Арнайы педагогика ” ББ 1 курс магистранты 

 

Мектеп жасына дейінгі психикалық дамуы тежелген балалардың оқыту 

ортасын құру және әлеуметтік ортаға бейімдеу арнайы білім беру саласының 

өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Психикалық дамуы тежелген 

балалар ұғымын 1959 жылы Ресей ғалымы Г.Е. Сухареваның ғылыми 

тұжырымы бойынша қолдануға ұсыныс жасалды. Екі ғасырдан бері бұл 

ұғымның мазмұны жан-жақты зерттелді, дегенмен заманауи зерттеулер 
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жүргізуді қажет етеді. Қазіргі таңда осы мәселелерді зерттеген Т.А Власова, 

М.С. Певзнер, В.И.Лубовский, К.С.Лебединский ғалымдарының  еңбектерін  

атап өтуге болады. 

Ресей ғалымы В.В.Лебединскийдің  1985 жылы   “психикалық дамуы 

тежелген” ұғымына берген анықтамасы кеңінен қолданысқа енгізілді. 

В.В.Лебединский  келесідей анықтама береді: « психикалық дамуы тежелген - 

бұл психикалық дамудың баяулауы, көбіне мектепке бару кезінде анықталады 

және жалпы білім қорының жеткіліксіздігінен көрінеді, шектеулі идеялар, 

ойлаудың жетілмегендігі, интелектуалдық зейіннің төмендігі, ойынға 

қызығушылықтың басым болуы, интеллектуалдық әрекетке тез басылып қалуы. 

» (1) 

Психикалық дамуы бұзылған балаларды зерттеу барысында бұзылыстың 

пайда болу себебі сандық көрсеткіштермен көрсетіледі.1979 жылығы 

Ю.Дауленскийдің жұмысында көрсетілген,яғни  « 67,32% тексерістен өткен  

психикалық дамуы тежелген балалар  жатырішілік жетсіпеушілік және 1 жас 

кезіндегі ауыр сырқаттану бұзылыстары болды ». 1975 жылы Т.А.Власова және 

К.С.Лебединский 39% жағдайдың инфекциалық жатырішілк  этиологияның 

кешеуілдеуі, 33% босану және босанғаннан кейінгі жарақат, 14 % -  жүктілік 

кезіндегі күйзеліс. 1990 жылы У.В.Ульенкова психикалық жетіспеудің  басты 

рөлін  генетикалық фактордан деп бөліп көрсетті. (2) 

У.В.Ульенкова еңбегінде психикалық дамудың бастапқы бұзылыстарын 4 топқа 

бөліп көрсетеді: 

1) Жатырішілік  ұрықтың  жайсыз жағдайда дамуы (тұқымқуалаушылық,ананың 

ағзасының  және ұрықтың зияынды заттармен улануы, ішімдік, ашығу, ананың 

және ұрықтың физикалық және психикалық жарақаттары ) 

2) Туу патологиясы 

3) Ерте перенатальды аурулар(біріншіден мидың қабынуы және асқазан-ішек 

аурулары) 

4) Ми жарақаттары 

Осындай, психикалық дамуы бұзылысының туындауын екі .лкен топқа 

жіктеуге болады. 

- биологиялық сипаттама. Биологиялық сипаттама мыналар жатады: 

1) жүктілік патологиясының әртүрлі түрлері (ауыр интоксикация, резус-фактор 

және т.б ) 

2)шала туылған бала 

3)әртүрлә соматикалық аурулар (тұмаудың асқынуы, рахит, ішкі ағзалардың 

созылмалы  ауруы, туберкулез және т.б) 

4) жеңіл ми сырқаты. 

- әлеуметтік психологиялық сипат. Әлеуметтік-психологиялық сипаттағы 

себептердің арасында мыналарды ажыратады: 

1) баланы анасынан ерте ажырату және толық оқшауланған жағдайда тәрбиелеу 

әлеуметтік депривация; 

2)  толыққанды жетіспеушілік , жас ерекшеліктеріне сай іс-әрекет: пәндік, 

ойындық, ересектермен қарым-қатынас және т.б.; 



848 
 

3) баланы отбасында тәрбиелеудің бұрмаланған жағдайлары (қамқоршылық, 

асыра қамқоршылық) немесе  авторитарлық тәрбие түрі. 

1966 жылы М.С.Певзнер психикалық дамудың жетіспеуінің  келесідей 

классификациясын ұсынған: 

- Сақталған интеллект кезіндегі эмоциональдық-ерік жігердің дамымай 

қалуымен көрсетілген психофизиологиялық инфантилизм. 

- Танымдық өрістің дамымауымен сипатталатын психофизиологиялық 

инфантилизм. 

- Танымдық өрістің дамымауымен сипатталатын, нейродинамикалық 

бұзылыстармен күрделенген психофизикалық инфантилизм 

- Танымдық сферанын дамымауы , сөйлеу әрекетінің дамымай қалуымен 

сипатталатын психофизикалық инфантилизм. 

Ресей ғалымы К.С.Лебединский психикалық дамуыдың тежелуіне келесідей 

классификацияны ұсынған: 

- Психикалық дамудың самотогендік жетіспеуі; 

- Психикалық дамудың конституциялық жетіспеушілігі; 

- Психикалық дамудың церебралды- органикалық жетіспеушілігі; 

- Психикалық дамуыдың психогенді жетуспеушілгі.(3) 

Мектепке дейінгі мекемелерде дефектологтар, логопедтер, сурдопедагогтар, 

тифлопедагогтар,олигофренопедагог және дәрігер мамандар жұмыс жасайды. 

Арнайы мекемелерде білім министрлігінің бекітуімен оқыту мен тәрбиелеудің 

арнайы жинақталған бағдарламаларымен жұмыс жасайды.Мектепке дейінгі 

арнайы мекемелерде  дефектолог пен тәрбиешілердің қызметінің 

айырмашылығы: ойлау қабілетінің дамуымен қарапайым математикалық 

амалдарды құрастыру мен  шешуді тәрбиеші емес дефектолог маман жүргізеді. 

 Мектеп жасына дейінгі психикалық дамуы тежелген балаларды арнайы 

мекемелерде,яғни балабақшаларда  оқытып, түзете-тәрбиелеу жұмыстарын әр 

баланың жас ерекшелігіне, категориясына байланысты түзете дамыту 

бағдарламасымен жүргізеді.Топтағы балалардың саны 6-10нан аспауы керек.(4) 

Қазіргі таңда ерекше білім беруді қажет ететін мектеп жасына дейінгі 

балаларды арнайы мекемелерде оқыту мен түзете-тәрбиелеу қызметтері тегін 

көрсетіледі.Мұндай мекемелерде жұмыс жасайтын мамандардың басты 

мақсаты: ерекше білім беруді қажет ететін балалары бар отбасыларға көмектесу 

болып табылады.  

 Осылайша, оқу мен тәрбиелеудің басты  мақсаты – бұл баланы қазіргі 

қоғам дамуының үрдісіне сай, рухани бай, парасатты,  тәрбиелі  тұлға ретінде 

қалыптастыру. Ұлтымыздың болашағы - өскелен ұрпақ, сондықтан балалардың 

болашағына басты  назар аударып, оқу мен тәрбиені  қатар ұстағанымыз абзал. 

Тәуелсіз Қазақстанымыздың болашағы, шарықтап дамуының негізгі ұйытқысы 

болып саналатын өскелең ұрпаққа дұрыс жол көрсетіп, оң бағыт - бағдар беруде 

жаңылыспайық. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру мекемесін басқару – басшыдан 

үлкен күш-жігерді, біліктілікті, менеджмент саласындағы білімді және т.б. 

талап ететін өте күрделі процесс [1,58-б]. Тиімді басқару мектепке дейінгі білім 

беру ұйымының қызмет ету мақсаттарын дұрыс таңдаудан, міндеттерді дұрыс 

қоюдан, сондай-ақ оның қызметін белгіленген мерзімде жоспарлаудан тұрады. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесінің басшысы ақпарат көздерімен жұмыс 

істей біліп, әріптестерінің педагогикалық тәжірибесін анықтай алып, сонымен 

қатар оны өз ұйымының жұмысына енгізуге ұмтылып, өзінің педагогикалық 

ұжымы мен мамандарының озық тәжірибесін таратуы қажет [2, 45-б]. 

Басшының ұйым қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін орындауын тиімді 

бақылау және тексеру өте маңызды болып табылады. 

Қазіргі қоғам бұрын қолданылған педагогикалық қағидаттардан бір қадам 

алда. Қазіргі заманғы балалар – заманауи технологияларды түсінетін, білетін 

және пайдалана алатын, креативті ойлайтын, өздеріне қажетті ақпаратты таба 

алатын, бір сөзбен айтқанда, ақпараттық әлемде өмір сүруге дайын болуға тиіс 

болашақтың адамдары [3, 15-б]. Осылайша, мектепке дейінгі білім беру 

мекемесі де қоғамның өзгеріп отырған жағдайына бейімделіп, қазіргі заманғы 

баланы тәрбиелеуге көзқарасты түбегейлі өзгертіп, инновациялық режимде 

жұмыс істейтін мекеме болуы тиіс. Дәстүрлі тәсілдер балабақшаға қазіргі 

қоғамда мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу мен оқытуға жағдай 

жасайтын мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді, олар қолданыстан 

шықты. Бұдан шығатыны, ұйымның басқарылуы тиімдірек болатын заманауи 

тәсілдерге ауыстырылуы керек [3, 18-б]. 

Даму үстіндегі балабақшаның негізі болатын мектеп жасына дейінгі 

балалардың білім беру ортасын ұйымдастырудың заманауи әдістемелік 

тәсілдерін атап өтейік: 

mailto:togzhanoral@mail.ru
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1) Жүйелі-әрекеттік тәсіл мектеп жасына дейінгі бала үшін оқу-тәрбие 

процесін құруға негіз болып табылады. Бұл тәсіл білім беру жүйесі мектеп 

жасына дейінгі балаға бейімделіп, басқа сипаттағы іс-әрекеттер өзара 

байланысты болып, оның мақсаттары мен мақсаттық бағдарлары бір-біріне 

бағынады деп көздейді [3, 28-б]. 

2) Синергетикалық тәсіл мектеп жасына дейінгі баланың іс-әрекетін 

табиғатқа сәйкес ұйымдастыруды білдіреді. Балаға білім беру процесін 

ұйымдастыруда баланың дербестігін, оның қалауын және басқа да тұлғалық 

көріністерін ескеретін тәрбие жүйесі қамтамасыз етілуі керек [3, 33-б]. 

3) Қарым-қатынастық-диалогтік тәсіл білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының (оның субъектілері мен объектілерінің) мүдделерін өзара 

құрметтеуге, олардың оқу-тәрбие процесі шеңберінде болжамды нәтижелерге 

қол жеткізуіне негізделеді [3, 33-б]. 

4) Мәдениеттану тәсілі қазіргі үздіксіз білім беру процесінде білімнің түрлі 

салалары (арнайы, психологиялық-педагогикалық, адамгершілік, мәдени) 

біріктіріліп, мектеп жасына дейінгі баламен жұмыста қолданылатынын 

білдіреді [3, 34-б]. 

5) Тұлғаға бағдарланған тәсіл әрбір баланың тұлғалық сипатының 

ерекшеліктерін есепке алуды, әрбір тәрбиеленушіге жақын арадағы даму 

аймағы шеңберінде өз қабілеттерін толық ашуға, сондай-ақ жаңа білімдер мен 

дағдыларды алуға, өзекті даму аймағын кеңейтуге мүмкіндік беретін 

бейімделген білім беру ортасын ұсынуды қамтиды [3, 35-б]. 

6) Мотивациялық-ынталандырушы тәсіл әр баланың жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, оның іс-әрекетінің қажеттіліктері мен мотивтерін 

қалыптастыруға ықпал ететін ынталандыруды қолдануды қамтиды [3, 37-б]. 

7) Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі еркін анықтауы білім беру 

үдерісінде оқу мен білім алу тәсілдерін кедергісіз өз бетінше таңдауды, 

баланың өзін жүзеге асыруына ықпал ететін әдістерді қамтуы мүмкін [3, 37-б]. 

8) Түзету-орын толықтыру тәсілі ауытқуларды түзетуге бағытталған 

психологиялық-педагогикалық жұмысты қамтиды: мінез-құлық, психологиялық 

ауытқулар, мектеп жасына дейінгі баланы дамыту аясындағы басқа да 

нормадан ауытқушылықтарды жоюға бағытталған [3, 38-б]. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесі баланың дамуына, тұлға ретінде 

қалыптасуына ықпал ететін инновацияларды, технологияларды, жұмыс 

әдістерін ұдайы іздестіру жүргізілетін режимде жұмыс істеуі керек. Мұндай 

мекемені басқару да ізденіс сипатында болады, яғни соңғы технологияларды 

оқу процесінде ғана емес, басқару процесінде де пайдалану қажет [3, 51-б]. Осы 

түрдегі басқару стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау процестерін, 

педагогикалық қызметтің нәтижелері бойынша жұмыс істеуді қамтиды, яғни 

жағдаяттық сипатта болады. 

Ұйымды жағдаяттық басқаруға ауысу басқару тәсілдерінің өзгеруі 

түбегейлі болып, ең алдымен оқу-тәрбие процесін және оның барлық 

қатысушыларын басқаруда өзгеріс болатындығын білдіреді [3, 64-б]. Белсенді 

дамуды көздейтін мектепке дейінгі білім беру мекемесін басқару жүйесі 
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мамандар, педагогикалық қызметкерлер, басшылық қоғамның қазіргі заманғы 

талаптарына жауап берген жағдайда ғана жұмыс істейді.  

Басшы өзін-өзi дамытуға, заман талаптарына сай болуға ұмтылған 

жағдайда және өз қызметкерлерiн алға жылжытып, олардың бiлiмдерiн, 

бiлiктiлiгi мен педагогикалық жұмыс дағдыларын жетілдірген жағдайда 

басқару заманауи сипатта болады [3, 66-б]. Осылайша, мектепке дейінгі білім 

беру мекемесін басқарудың жағдаяттық стилі шеңберінде даму негізгі 

тұжырымдамаға айналып, қазіргі заманғы құзыретті басшылар мен 

педагогтарды даярлауды қамтиды. 

Сонымен, мектепке дейінгі білім беру мекемесін басқарудың жаңа 

тәсілдері арқылы дамыту келесі даму режимдері арқылы өзекті болады: 

– басшының мектепке дейінгі білім беру мекемесінде оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыру мен басқаруда заманауи жаңа тәсілдерді қолдануы; 

– мектепке дейінгі білім беру мекемесін дамыту бағдарламасын әзірлеу, 

оны іске асыру; 

– педагогтар жұмысына жаңашылдықтарды тарату және енгізу; 

– білім беру процесінің барлық қатысушылары бір мақсатты ұстанады – 

үйлесімді дамыған мектеп жасына дейінгі бала тұлғасын тәрбиелеу; 

– баланың дамуы үшін қолайлы болатын білім беру ортасын жобалау және 

іске асыру; 

– ата-аналар мен балалардың мүдделерін қанағаттандыратын қызметтердің 

жеткілікті жиынтығы [3, 57-б]. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесін дамушы мекеме ретінде 

анықтайтын негізгі шарттарды атап өтейік: 

– балабақшаға баратын баланың өзінің жеке басының ерекшеліктерін, 

мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін ескере отырып атқарылатын, өзіне лайықты 

даму құқығын еркін жүзеге асыра алуы; 

– педагог қызметкердің кәсіби қызметінде өзін еркін жүзеге асыруы, 

біліктілік деңгейін жүйелі түрде арттыруы; 

– басшының педагог қызметкерлердің, тәрбиеленушілердің дамуына 

кедергі келтірмеуі; 

– ата-аналардың оқу-тәрбие үдерісіне қатысуы;  

– мекеме ұжымының қолайлы психологиялық ахуалда жұмыс істеуі, 

қызметкерлердің бір-біріне ынтымақтастық,  құрмет пен сенім білдіруі, 

ұжымның педагог қызметкерлер мен тәрбиеленушілердің дамуына ықпал етуі 

[3, 58-б]. Жас мамандардың қызмет барысында осы шарттарды ескеріп, оларды 

қолдана білуі тиімді нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

Жоғарыда айтылғандай, қазіргі қоғамдағы өзгерістер қоғам сұранысын 

қанағаттандыратын заманауи білім беру жүйелерін енгізуді талап етеді. Білім 

беру мекемелері қоғамның сұраныстарына жауап беру, жаңа талаптарды 

қанағаттандыру үшін өзгеруге мәжбүр. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі 

басқа мекемелер сияқты инновациялық технологияларды педагогикалық 

қызметкерлердің жұмысына ғана емес, басқарушылық бағыттағы жұмыстарға 
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да енгізуде. Егер басшы заманауи талаптарға сай келмесе, онда мектепке 

дейінгі білім беру мекемесі де тиісті түрде дамымайды. 
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Бұл мақалада мектептегі жоғары сынып оқушыларының химияда «жұмбақ» 

есептерді шығару тәсілдерінің әдіснамасын құрастыру қарастырылған. Химия 

пәні теориялық біліммен қатар эксперименттік және есептеу дағдылары 

қалыптасатын арнайы оқу пәні. Оқушылардың эмпирикалық ойлаумен жұмыс 

істейтіндігінен «жұмбақ» есептерді сынақтар мен қателіктер әдісімен шешу 

алгоритмі көрсетілген.  

Кілт сөздер: химия пәні, «жұмбақ» есептер, есептерді шешу, әдіснама 

құрастыру, тәсілдер, сынақтар мен қателіктер әдісі.   

Химиялық «жұмбақ» есептер – сұрақ жағдайы бар танымдық тапсырмалар 

болып табылады. Дидактикалық мақсатына сәйкес тапсырмалар білім мен 

дағдыларды интегративті қолдану, химиялық тілдің сандық және сапалық 

сипаттамалары арасындағы тұтастықты белгілеу құралы ретінде қолданылады 

[1, 7 б.].   

Қазіргі уақытта химияны зерттеуге арналған сағаттар санының азаюына 

байланысты сабақтардағы «жұмбақ» есептерді шешу кейде азайтылады. Бұл 

теорияны тек жаттауға әкеледі, оқушылар химия туралы білімнің практикалық 

маңыздылығын көрмейді, химиялық процестерді өнеркәсіпте, ауыл 

шаруашылығында, медицинада, күнделікті өмірде қолдану қажеттігін білмейді. 

Нәтижесінде олар логикалық байланыстарды, химиялық құбылыстар 

арасындағы байланысты орната алмайды. Соның себебінен есептерді шешудің 

ұтымды әдістерін таба алмайды. 

Жұмбақ есептерді оқу процесіне қосу оқытудың келесі дидактикалық 

принциптерін жүзеге асыруға төмендегі іс – әрекеттер мүмкіндік береді: 

- оқушылардың дербестігі мен белсенділігін қамтамасыз ету; 

- білім мен дағдылардың беріктігіне қол жеткізу; 

mailto:rishatovna98@mail.ru
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- оқытудың өмірмен байланысын жүзеге асыру; 

- химияны бағдарлауды жүзеге асыру. 

Есептерді шешуде бірыңғай әдістемелік тәсіл сақталуға тиіс. Оқушыларды 

есептерді шешуге үйретуде жетекші рөл мұғалімге тиесілі. Бірақ есептерді 

шешу кезінде тәуелсіздік пен оқушылардың өзін-өзі бағаламауға болмайды. Бір 

кезеңнен екінші кезеңге өту кезінде дағдыларды қалыптастыру бойынша 

ұсыныстарды басшылыққа алу керек. Осы кезеңдердің мәнін қарастыру қажет. 

Оқушыларға арналған есептерді таңдағанда мұғалім оны келесі мақсаттар 

тұрғысынан бағалауға міндетті: 

- есепті шығару кезінде қандай ұғымдар, заңдар, теориялар, фактілер 

бекітілуі керек, зерттелетін зат пен химиялық реакциялар қасиеттерінің қай 

жақтары шешім процесінде атап өтілуі керек; 

- есепті шешудің қандай әдістерін қолдану керек; 

- есепті шешу барысында қандай ойлау әдістері дамиды; 

- бұл тапсырмаларды қандай дидактикалық функциялар орындайды [2, 6 б.]. 

Көбінесе, бірдей типтегі есептерді ұзақ уақыт шешу оқушының мұғалім 

ұсынған ескі үлгі бойынша жаңа ұсынылған есепті шешуіне әкеледі және 

жағдайдың тұтастай өзгергенін байқамай, оны стандартты емес тәсілдермен 

жасауға тырыспайды. Есепті шеше отырып, олар өздерінің қызметін дұрыс 

түсінбейді, яғни алгоритмінің мәні мен оларды шешу жолын түсінбейді. 

Шешімге жалпы тәсілдерді әзірлемейді, іс-әрекеттердің реттілігін 

анықтамайды. Көбінесе олар химиялық тілді, математикалық әрекеттерді және 

физикалық шамалардың белгілерін дұрыс қолданбайды [3 б. 13]. Есептерді 

шешу кезінде бірінші кезекте шешім барысын түсіндіруден гөрі кез-келген 

әрекет арқылы жауап алу керек. Химиялық есепті шешкен кезде оның 

химиялық бөлігі мен математикалық әрекеттері ерекшеленбейді. Олар 

нәтиженің дұрыстығын есепті кітаптағы жауап бойынша емес, кері есепті шешу 

немесе басқа жолмен тексеруді мақсат етпейді. Олар белгілі бір міндеттер 

жүйесі туралы түсінік қалыптастырмайды және олар бір-бірімен байланысты 

емес әртүрлердің формасыз кластері болып көрінеді. Осы кемшіліктерді жеңе 

алатындар үшін жұмбақ есептерді шешу ерекше қиындықтар туғызбайды. 

Химиядағы жұмбақ есептерін шешу әдістерінің ішінде зат мөлшері 

шамасын және оның моль өлшем бірлігін қолдану, пропорцияны құрастыру, 

сонымен қатар алгебралық формуланы шығару және оны есептеу жиі 

қолданылады. Әр түрлі топтарға жататын тапсырмаларға әрқайсысын қолдана 

отырып, есептерді шешудің келесі тәсілдерін қарастыру қажет:  

- зат формуласы бойынша шешілетін есептер;  

- реакция теңдеуі бойынша шешілетін есептер [4 б. 3]. 

Атап айтқанда, периодтық жүйеде элементтердің салыстырмалы атомдық 

массаларының шамаланған мәндері берілген, және шамалар бүтін сандарға 

дөңгелектенеді. Осылайша, жұмбақ есептерін дәл есептеулер емес, жуық 

ережелер бойынша шешу керек. Нақты мысал: 

Массасы 33,6 г белгісіз металл қышқыл ерітіндісімен әрекеттескенде 13,44 

л (қ.ж.) сутегі бөлінді. Металды анықтаңдар [5, 12 б.]. 



854 
 

Шешуі: Бұл есепті шығаруда эквивалент заңын қолданған тиімді. Металл мен 

бөлінген сутегінің массаларын m(M) және  m(H2), ал олардың эквиваленттерін 

Э(M) және  Э(H) деп белгілеп, теңдік құрастырамыз: 
𝑚(M)

𝑚(H2)
 = 

Э(М)

Э(Н)
 

m (H2) = n ∙ M = 
𝑉

𝑉𝑚
 ∙ M = 

13,44

22,4
 ∙ 2 = 1,2 (г) 

Сутегінің эквиваленті 1 тең, осыдан: 
33,6

1,2
 = 

Э(М)

1
 

Э(H) =  
33,6 ∙1

1,2
 = 28 г/моль. 

Элемент эквиваленті оның салыстырмалы атомдық массасы мен валенттілігінің 

қатынасына тең екенін білеміз: 

Э  =  Ar / B. 

Металдың валенттілігіне  мән беріп, оның салыстырмалы атомдық массасын 

есептейміз: 

В = 1;  Ar = 28 ∙ 1 = 28 × 

В = 2;  Ar = 28 ∙ 2 = 56 (Fe) 

Жауабы: темір.  

Бұл жауап дұрыс, ол тексеру арқылы расталады. Сонымен, есептеу 

мәселелерін шешкен кезде жеке әрекеттерді ғана емес, сонымен қатар бүкіл 

тізбекті орындай отырып, шамамен есептеу ережелерін қолдану керек. 

Сондықтан сандарды дұрыс өңдеу және нәтижелерді дөңгелектеу ережелерімен 

анықталған дәлдікпен дұрыс жазу қажет. 

Әдетте, есептерде артық деректер болмайды. Есептерді шығарған кезде осы 

шарттардың барлығын қолдану және не табу қажет екенін дұрыс түсінгенін 

мұқият тексеру керек [6, 46 б.]. Және ең күрделі есептерді шешу процесінің 

маңызы оны қарапайым кезеңдерге дұрыс бөлу болып табылады. Көбінесе 

органикалық химиядағы есептерді шешу үшін қатаң математикалық 

формулалар ғана емес, сонымен қатар «сұрыптау әдісі» және «мағынасы жоқ 

шешімдерді кесу» әдісі қолданылады. Онсыз кейбір есептер жай шешілмейді. 

Оқушыларға есептерді шешуде ойлау процесін қалай құруға және қандай 

ретпен әрекет етуге, есеп шарттарымен жұмыс істеуге үйретуге деген ұмтылыс 

әдістемеде жаңа бағытқа - есептерінің алгоритмдерін қолдануға әкелді. Бұл 

мұғалімдердің, әдістеме құраушылардың назарын аударды.  

Әдістеме оқушыларға түсінікті және мүмкін болатын алгоритмдер жүйесін 

ұсынады [7, 13 б.]. Әзірленген алгоритмге сәйкес белгілі бір типтегі есепті 

шешудің графикалық схемасы жасалады және егер оқушы осы тармақтарды 

ұстанатын болса, онда оларды біртіндеп іске асыру дұрыс нәтижеге әкеледі.   

Оқушылардың көпшілігі эмпирикалық ойлаумен жұмыс істейді және олар 

әр тапсырманы тәуелсіз және жаңа деп санайды, оларды сынақтар мен 

қателіктер арқылы шешеді. 

Сонымен, есепті шешу өзара байланысты және кейбір логикалық ретпен 

қолданылатын көптеген операциялардан тұрады. Осы байланыстарды анықтау, 
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логикалық және математикалық операциялардың реттілігін анықтау жұмбақ 

есептерді шешудің негізі болып табылады. 
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ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

  

  Өтеуова Н.Ж., uteuovan@mail.ru 

Актюбинский  региональный университет имени К.Жубанова 

 

Особенностью изучаемого предмета  является содержание обучения,  

которое ориентируется на  взаимодействие  учителя и учащегося, учащегося и   

изучаемого  текста,  создаются условия для  выражения личностью ученика 

самого себя. 

Феномен диалогового обучения   рассматривали:  Библер В.С., Выготский 

Л.С., Кан-Калик В.А., Леонтьев А.А. и др. Так,  Выготский Л.С.  утверждал, что 

что когнитивное развитие становится более эффективным,  поскольку знания  

приобретаются в результате вовлечения ученика в диалог[1].  Соответственно,    

диалоговое обучение  направлено на: 

• выражение учащимися своего понимание темы; 

• осознание того, что  идеи могут быть различны; 

• аргументирование  учащимися своих  мыслей; 

• обобщение  работы в групповом обучении. 

В диалоговом обучении  школьники  развивают компетенции,  они 

используют свои умения для получения результата   деятельности,  когда по  

утверждению  исследователя Тихоновой С.В. «критерии   речевого развития 

должны не только выявлять уровень постижения текста учащимися, показывать 



856 
 

освоение ими способов выражения языковой картины мира автора, но и давать 

ориентир для дальнейшего речевого развития самого школьника»[2, с.204].  

Взаимообмен мыслями может быть достигнут через диалог с учениками, 

однако  учащиеся  могут вести его между собой в  результате совместного 

исследования, а также в процессе взаимодействия с объектом изучения, 

например, с  художественным текстом. Вовлекаясь  вместе с писателем в 

диалог  на уроке русского языка и литературы,  учащиеся, по высказыванию 

методиста Сомовой Л.А.«ищут в литературном произведении личностные 

смыслы, «значение для себя», актуальное с точки зрения их прошлого опыта и 

сегодняшних предпочтений»[3, с.92]. Таким образом, речевая деятельность 

учащихся эффективно осуществляется и совершенствуется в  соответствии с  

их диалогическим  обучением на занятиях  вместе с углублением анализа 

художественного произведения. 

Диалоговый подход  в  обучении в процессе занятий по  русскому языку и 

литературе определяется  принципами совершенствования речевой 

деятельности: 

  нравственно-эстетического воспитания и речевого развития школьников 

в процессе постижения литературы; 

  органической взаимосвязью работы по развитию речи со всеми 

компонентами занятий по  предмету, обеспечивающая как совершенствование  

устной и письменной речи учащегося  с применением дискуссионных методов, 

так и углубление восприятия ими литературного материала; 

  применения различных методических приемов (выразительное чтение,  

словарно-фразеологическая работа, виды лексических комментариев по тексту 

с  использованием схем и таблиц и др.), стимулирующих творческий подход в 

выполнении заданий; 

  практическая направленность работы по развитию речи учащихся и 

приближение ее к реальным жизненным ситуациям; 

 учет межпредметных связей русского языка и литературы, истории и 

других предметов в процессе речевой организации деятельности школьников. 

Это могут быть  диалоги для   восьмиклассников, проводимые после 

знакомства  со  стихотворением  А.Сулейменова «Волчата»,  включающие 

следующие вопросы: 

1) «Какая картина предстала перед человеком в густой лощине? 

2)  Кто виноват в смерти волчицы?  

3) Как относится автор к волчатам? 

4)  Как вы понимаете выражение вливалась жажда мести?  

5) Как вы думаете, волчата будут мстить, когда подрастут? Кому и как будут 

мстить? 

6)  Почему волчатник не тронул волчат? 

7)  В каких строках выражена главная мысль стихотворения? 

8)  Почему поэт назвал стихотворение «Волчата»? Придумайте другое название к 

нему.  

9)  Какую проблему поднимает автор? 
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10) Какие произведения казахских и русских писателей или поэтов о 

взаимоотношениях человека и животных вы читали? [4, с. 26].   

Включаясь в учебно-критические диалоги,  обучающиеся с  точки зрения 

современности обсуждают и оценивают историко-культурные и литературные 

явления прошлого и настоящего, совместно размышляют  и комментируют  

текст, сравнивают и сопоставляют тексты различных авторов по проблеме.   

Развивая  диалогическую речь  на уроках русского языка и литературы, мы 

прививаем ряд конкретных умений, то есть, учим их, подчеркивая те умения, 

которые  необходимы к данному изучению текста: 

– во-первых, умение  в осмысление темы; 

– во-вторых, навык в отборе важной информации, отбрасывая 

второстепенное; 

– в-третьих, умение располагать материал в логической  

последовательности по плану;   

– в-четвёртых, умение пользоваться средствами языка в соответствии с  

видами речевой деятельности и задачами высказывания, а также умение 

вовремя исправить, совершенствовать речевое высказывание. 

Например, следующее задание для  восьмиклассников   в связи с   

изучением стихотворения К.Д. Бальмонта «Безглагольность»:  

1) «Чей образ раскрывает поэт в стихотворении? Найдите грамматические основы 

в предложениях.  

2) Выясните, в каких предложениях отсутствует либо подлежащее, либо 

сказуемое. Как вы думаете, если один из главных членов отсутствует, то 

мешает ли это пониманию смысла предложения?»[5, с.7]. 

При выполнении групповых   заданий  школьники сообща находили   решения 

по заданиям: 

– Подведите итог по теме «Живая планета», обсудите в группах вопрос: как 

природа воспитывает человека? 

–  Предложите также для обсуждения свои вопросы. 

–  Какие иллюстрации вы нарисовали бы к прочитанной легенде? Дайте их 

словесное описание.   

Изучение темы «Ч.Т. Айтматов «Плаха» (фрагмент об Акбаре)» было 

связано с  групповой работой школьников, каждая из групп  дискутировала по 

предложенным вопросам и выполняла часть общей работы над текстом.  1 

группа: «Что вы узнали из этих отрывков? Почему Бостон хотел быстрее 

выехать на жайлау?»; 2 группа: «Как звали его коня? Прочитайте описание 

коня. Как вы понимаете сравнение: «на плотном крупе, как рябь на воде ночью, 

переливались мускулы»?»; 3 группа:  «Какими человеческими качествами 

наделяет автор волчицу Акбару? Как она вела себя после гибели Ташчайнара? 

О чём она молилась волчьей богине Бюри-Ане?»[там же, с. 33]. 

Отметим, что в результате  индивидуального и  группового выполнения 

заданий у учащихся активизировались не только речевые, но и 

коммуникативные навыки, связанные с мотивацией обучения  русскому языку 

и литературе в школе с нерусским языком обучения, в умении работать сообща, 
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коллективно выполняя предложенные задания, в частично-поисковой 

деятельности школьников в формулировании точных и ясных ответов  по 

тексту и умении прислушиваться к высказываниям одноклассников, и, в целом, 

в закреплении  умений, навыков, способов учебной деятельности  в диалоговом 

обучении. 
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ОРТА АЗИЯ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ БАЙЫРҒЫ КӨНЕ ЕСЕПТЕРІНІҢ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ОРНЫ 

 

Реимбаев И., Сабуров А. bina.bazi@mail.ru 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, «Педагогика және 

бастауышта оқыту әдістемесі» мамандығының 4 курс студенттері 

 

XX ғасырдың басында қазақ халқының, басы әл-Жаућари, әл-Фараби 

сияқты ғалымдардың мұраларынан бастау алатын бастауыш математиканы 

оқыту жөніндегі жүйе, әдістемелік-математикалық ой-пікір мәдениеті 

қалыптасты. Жалпы алғанда, оған тән басты ерекшелік бастауыш 

математиканы оқытуды таза тәжірибелік міндеттерге бағындыру, яғни жас 

балаларды өмірде және тұрмыста қажет болатын математикалык білім, білік 

және дағдылар жүйесімен қаруландыру болып табылады.  

Соңғы жылдары қазақ тарихын, Қазақстан мен Орта Азиядағы мәдени 

және қоғамдық ой-пікірлердің даму тарихын зерттеуде үлкен жұмыстар 

атқарылуда. Сонымен катар Орта Азия халқының педагогикалық мәдениетіне, 

ой-пікірдің қалыптасуы мен дамуы мәселелеріне байланысты көптеген ғылыми 

еңбектер мен зерттеулер жарық көрді. Бастауыш  мектепте, оның ішінде Орта 

Азия бастауыш мектебінде математиканы оқыту жөніндегі әдістемелік ой-

пікірдің қалыптасуының ой-кезегін анықтап, оны талдап-танудың және соған 

негіз болған рухани тамырлар мен бұлақ-бастаулар көздерді анықтау мен 
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зерттеудің бүгінгі күн үшін ғана емес, болашақ үшін де зор маңызы бар [1, 44-

52 б.]. 

Тарихи педагогикалық әдебиеттерге жан-жақты талдаулар жасау 

барысында біз математикалық білім беру жөніндегі әдістемелік ой-пікірдің 

даму тарихының әлі де зерттелмеген жақтары көп екендігін және оның 

үздіксіздік, сабақтастық тұрғысынан комплексті түрде тұтастай ашып 

көрсетілмегенін байқадық. Осы орайда математиканы оқыту жөніндегі 

әдістемелік ой-пікірдің қалыптасу кезеңін анықтап, оны талдап-танудың және 

соған негіз болған рухани тамырлар мен бұлақ-бастаулар, көздерді анықтау мен 

зерттеудің бүгінгі күн үшін ғана емес, болашақ үшін де зор маңызы бар [2, 77-

82 б.]. Бастауыш буынында математиканы оқытудың әдістемелік жүйесін 

жасауда өткен кезеңдердегі мектептерде математиканы оқытуға қатысты ой-

пікір, тәжірибелерді терең біліп, пайдалану бұл проблеманы арнайы зерттеуді 

қажет етіп отыр. Осыған орай біз Дулати университетінің «Бастауышта 

оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» кафедрасында бастауыш сынып 

математикасын оқытуда Орта Азия халықтарының байырғы көне есептерін 

жаңартылған білім беру бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қолданудың 

жолдарын анықтауға арналған зерттеу жұмысымызды жүргізудеміз. 

Бастауыш мектептің,  оның ішінде математикалық білімнің қалыптасуын, 

дамуын бұрынғыдай көзқараспен емес, тарихи-ұлттық көзқараспен қарау 

арқылы талдап шығып және оны мектеп тәжірибесінде қолдансақ, онда оқу 

барысының тиімділігін арттырып және балалардың математикаға деген 

қызығушылықтарын  көтере алуға септігін тигізетініне біздің біраз жылғы 

зерттеулеріміз дәлел болып отыр. 

Қоғамдық және жалпы адамзаттық құндылықтарды қайтадан қарап, 

сұрыптаудан өткізу қызу қолға алынып жатқан қазіргі тарихи кезеңде мектеп 

оқулықтарының Қазақстандағы классикалық үлгілерін тек түгелдеп немесе 

жалпылама талдап қана қоймай, олардың қазіргі қоғам үшін маңызын, сондай-

ақ бүгінгі мектеп тәжірибесінде пайдаланылу мүмкіндіктерін айқындау ерекше 

маңызға ие болып отыр. Өйткені қандай да болмасын педагогикалық еңбек 

ұрпақ тәрбиесіндегі өз кезеңінде атқарған ролі және қалдырған ізімен ғана емес, 

сонымен бірге педагогикалық ойды онан әрі өркендетуге тигізген әсерімен 

бағаланады. М.Дулатұлының "Есеп кұралдары", К.Жәленұлының «Есеп тану 

жобасы», С.Қожанұлының «Есеп тану құралы», Ә.Қасымұлының «Есеп 

құралы» атты оқулықтарынан бүгінгі жаңа сипаттағы бастауыш қазақ мектебі 

үшін математика пәні бойынша төл оқу бағдарламалары мен окулықтар 

дайындауда ескерерліктей көңілге қонымды пікірлер мен аса құнды әдістемелік 

идеяларды көптеп кездестіруге болады [4, 5]. 

Педагогикалық тәжірибе кезінде 4 сыныпта «Құрылымы күрделі 

теңдеулерді» шешуде Хорезмидің ұсынған екі ережесін қолдануды ұсынып 

көрдік. Ережелер Хорезмидің «Алгебралық» еңбегінде 830 жылы шамасында 

жазылған. Бірінші «әл-джәбір» ережесі бойынша  5Х-45=3Х-25 теңдеуін шешу 

қажет болсын. 

  5Х – 45 = 3Х – 25 
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  Шешу үшін теңдеудің екі жағына алдыменен 25, содан кейін 45 санын 

қосамыз. Сонда төмендегі түрге теңдеуіміз келеді: 

  5Х+25=3Х+45 

  Бұл – «әлджәбір» тәсілі. Енді теңдеудің екі жағын алдыменен 3Х, содан 

кейін 45 санын шегереміз. Сонда соңғы теңдеу 2Х=20 шығады. «Уәл-

мүкәбәла» деп Хорезми осындай сандарды шегеру тәсілін айтқан . 

  Алғашқы берілген теңдеуде 45 пен 25 алынып тұр. Бұларды Хорезми 

«шегерілетін мүшелер» деп атаған. 

 «Әлджәбір» арқылы шегерілетін мүшелер жойылып шыққан теңдеуде 25 

пен 45 сандары қосылып тұр. Бұларды Хорезми «қосылатын мүшелер» деп 

атапты. Хорезмише теңдеудің табиғи түрінде шегерілетін мүшелер болмауы 

керек, кілең қосылатын мүшелер болады.  Шегерілетін мүшелері бар теңдеу 

«мерт болған»  теңдеу деп есептеледі. «Әлджәбір» теңдеуді негізгі түріне 

келтіріледі, сондықтан оны теңдеуді табиғи қалпына келтіру амалы дейді. Бұған 

қарсы бағытта орындалатындықтан, «уәл-мукәбәланы» қарсы қою амалы дейді .  

 Мәселен, математика мен көркем әдебиетті қатар алып жүрген шығыс 

ойшылдарына арналған тәрбие сағаттарында Омар Хайямның өмірі мен 

математик-ақындық жолына тоқталған кезде, оның зиратының басына 1934 

жылы тұрғызылған ескерткіш тасындағы мына сөздерді есепке айналдырып 

көрдік: 

«Хайямның моласына тізеңді бүк, 

 Тілек тіле, ойдағы қайғыңды ұмыт. 

 Ескерткіштің уақытын білгің келсе, 

 Соңғы жолың сандарын жинақтап шық» [ 3, 32-36 б.]. 

  Парсы тілінде жазылған бұл өлеңнің соңғы жолын алып қарастырған кезде, 

парсы әріптерінің цифрлық мәндерінің /әліф -1, би – 2, джим – 3, т.с.с./ 

қосындысын шығарғанда күн хиджрасының 1313 жылы – григориан 

күнтізбесінің, яғни біздің қазіргі кезде қолданатын еуропалық күнтізбесінің 

1934 жылы болып шықты [6, 51-54 б.]. Атақты математиктердің өмірбаяндары, 

күрделі тарихи мәселе жазылатын көлемді қабырға газеттері үзбей шығарылып 

тұрғанын ұйымдастырып, үйге тарихи тақырыпта шығармалар жаздыртуды 

ұсынып көрдік. 3-4 сынып оқушыларының арасында математик ғалымдардың 

суреттері мен өмірбаяндары, ғылымға қосқан жаңалықтары жөнінде альбомдар 

шығарылып, сынып бөлмесін безендендіруге де қатысып отырды.  

 Сондықтан біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда жоғарыда аты аталған 

ғұлама ғалымдарымыздың еңбектерін, қазақтың байырғы есептерін оқу-тәрбие 

үрдісінде қолданып, оның оң нәтиже бергенін көрсеттік.  
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     Адам-біздің өркениетіміздің ең жоғары құндылығы ретінде, бірқатар 

ғылыми пәндерді оқиды: биология, антропология, психология және басқалар. 

Алайда физикасыз адам құбылысы туралы тұтас түсінік қалыптастыру мүмкін 

емес.Физика қазіргі жаратылыстану ғылымының көшбасшысы және ғылыми-

техникалық прогрестің негізі болып табылады және бұл үшін негіздер 

жеткілікті. Физика кез-келген жаратылыстану ғылымдарынан гөрі адам 

танымының шекарасын кеңейтті. Физика адамның қолына энергияның ең 

қуатты көздерін берді, бұл адамның табиғатқа деген күшін күрт арттырды. 

Физика қазір техникалық прогрестің негізгі бағыттарының және техникалық 

білімді практикалық қолдану салаларының теориялық негізі болып табылады. 

Физика оның құбылыстары мен заңдары тірі және жансыз табиғат әлемінде 

әрекет етеді, бұл адам ағзасының өмірі мен қызметі үшін және адамның Жер 

бетінде өмір сүруіне табиғи оңтайлы жағдай жасау үшін өте маңызды. Адам-

табиғаттың физикалық әлемінің элементі. Оған табиғаттың барлық объектілері 

сияқты, физика заңдары мысалы ,Ньютон заңдары, энергияның сақталу және 

өзгеру заңдары және басқалар қолданылады. Сондықтан, менің ойымша, 

тақырып қазіргі адам үшін өте маңызды. 

     Біз күн сайын   физикамен байланысатынмызды біле бермейміз. Маған 

күнделікті өмірде немесе көшеде физикамен қалай және қайда 

байланысатынымыз қызықты болды. Физика адам өміріне қалай әсер ететінін 

және қазіргі адам оны қолданбай өмір сүре алатындығына сіз де көз жеткізіңіз.                        

Центрипеталды күш. 

Бала тасты арқанға айналдырады. Ол бұл тасты арқан үзілгенше тезірек 

айналдырады. Содан кейін тас бір жаққа ұшады. Арқанды қандай күш 
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сындырды? Өйткені, ол тасты ұстады, оның салмағы, әрине, өзгерген жоқ. 

Орталықтан тепкіш күш арқанға әсер етеді, ғалымдар Ньютонға дейін жауап 

берді.Ньютоннан әлдеқайда бұрын ғалымдар дененің айналуы үшін оған күш 

әсер етуі керек екенін анықтады. Бірақ бұл әсіресе Ньютон заңдарынан айқын 

көрінеді. Ньютон ғылыми жаңалықтарды жүйелеген алғашқы ғалым болды. Ол 

Күн айналасындағы планеталардың айналмалы қозғалысының себебін 

анықтады. Бұл қозғалысты тудыратын күш тартылыс күші болды.Тас шеңбер 

бойымен қозғалатындықтан,оның қозғалысын өзгертетін күш оған әсер етеді. 

Өйткені, инерция арқылы тас түзу қозғалуы керек. Бірінші қозғалыс Заңының 

бұл маңызды бөлігі кейде ұмытылады.Инерция бойынша қозғалыс әрқашан 

түзу. Арқанды жұлып алған тас та түзу сызықпен ұшады. Тастың жолын 

түзейтін күш ол айналған кезде оған әсер етеді. Бұл тұрақты күш 

центрипетальды қабат деп аталады. Ол тасқа бекітілген. 

Бірақ содан кейін Ньютонның үшінші заңы бойынша тас жағынан арқанға әсер 

ететін және центрипеталға тең күш пайда болуы керек. Бұл күш орталықтан 

тепкіш деп аталады. Тас неғұрлым тез айналса, оған арқан жағынан соғұрлым 

көп күш түсуі керек. Әрине, тас соғұрлым күшті болады-арқан тарту. Ақыр 

соңында, оның қауіпсіздік маржасы жеткіліксіз болуы мүмкін, арқан үзіліп, тас 

қазір инерция арқылы түзу сызықпен ұшады. Ол өзінің жылдамдығын 

сақтайтындықтан, ол өте алысқа ұшып кетуі мүмкін. 

                                                 Көрініс және қолдану: 

Егер сізде қолшатыр болса, оны өткір ұшымен еденге аударып, оған қағаз 

немесе газет сияқты салыңыз. Содан кейін қолшатырды қатты бұраңыз.Сіз 

таңданасыз, бірақ қолшатыр сіздің қағаз қабығыңызды лақтырып, оны 

ортасынан шеңбердің жұмағына, тіпті сыртқа қарай жылжытады. Егер сіз 

нәресте доп сияқты ауыр затты қойсаңыз, дәл солай болады.Сіз осы тәжірибеде 

байқаған күш центрифугалық күш деп аталады. Бұл күш жаһандық Инерция 

Заңының салдары болып табылады. Сондықтан, айналмалы қозғалысқа 

қатысатын заттар, осы Заңға сәйкес, бастапқы күйінің бағыты мен 

жылдамдығын шеңберде қозғалуға "уақыт жоқ" сияқты сақтауға тырысады,  

сондықтан "құлап", шеңбердің шетіне қарай жылжи бастайды.Орталықтан 

тепкіш күшпен біз өмірімізде үнемі кездесеміз. Біз өзіміз туралы және тіпті 

күдіктенбейміз. Сіз тасты алып, оны арқанға байлап, айналдыра бастай аласыз. 

Сіз арқанның созылғанын бірден сезінесіз және центрифугалық күштің әсерінен 

жыртылуға тырысасыз. Дәл осындай күш цирктегі велосипедшіге немесе 

мотоциклшіге "өлі циклды"сипаттауға көмектеседі. Орталықтан тепкіш күш 

балдан бал алып, кір жуғыш машинада кептіріледі. Пойыздар мен 

трамвайлардың күрт бұрылыстарына арналған рельстер дәл орталықтан тепкіш 

әсерге байланысты "ішкі" "сыртқы"деңгейден төмен. 

                                                   Статикалық электр 

Әрқайсымыз статикалық электрмен бетпе-бет келеміз. Мысалы, сіз ұзақ 

уақыт тарағаннан кейін шашыңыз әртүрлі бағытта "жабысып" бастайтынын 

байқаған боларсыз. Немесе қараңғыда киімді алып тастау кезінде көптеген 

разрядтар байқалады. 
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Егер біз бұл әсерді физикалық жағынан қарастыратын болсақ, онда бұл 

құбылыс электрондардың біреуін жоғалтудан (немесе сатып алудан) туындаған 

ішкі тепе-теңдікті жоғалтумен сипатталады. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл 

беттердің бір-біріне үйкелуінен пайда болатын өздігінен пайда болатын электр 

заряды. 

Мұның себебі-диэлектриктің екі түрлі заттарының байланысы. Бір заттың 

атомдары екіншісінің электрондарын бөліп алады. Оларды ажыратқаннан кейін 

денелердің әрқайсысы өз разрядын сақтайды, бірақ сонымен бірге 

потенциалдар айырмасы артады 

Бояу 

Контейнерде қозғалатын боялған бөлшектер, мысалы, машина 

бөлшектері оң зарядталады, ал бояу бөлшектері теріс зарядталады. Бұл олардың 

егжей-тегжейге тез ұмтылуына ықпал етеді. Осы процестің нәтижесінде заттың 

бетінде өте жұқа, біркелкі және жеткілікті тығыз бояу қабаты пайда 

болады.Бөлшектер, олар разогнаны электр өрісінің үлкен күші ударяются 

туралы бұйымның беті. Осының арқасында түрлі-түсті қабаттың жоғары 

қанықтылығына қол жеткізіледі. Сонымен қатар, бояудың өзі айтарлықтай 

азаяды. Ол өнімнің өзінде ғана қалады. 

Шаңды жинау 

Ауаның тазалығы адамның өзіне ғана емес, сонымен қатар өте дәл 

технологиялық процестерге де қажет. Шаңның көп болуына байланысты 

барлық жабдықтар мерзімінен бұрын жарамсыз болып қалады. Мысалы, 

салқындату жүйесі бітелген. Газдармен ұшатын шаң - бұл өте құнды материал. 

Бұл әртүрлі өнеркәсіптік газдарды тазарту бүгінде өте қажет екендігіне 

байланысты. Қазір бұл мәселені электр өрісі оңай шешеді. Бұл қалай жұмыс 

істейді? Металл құбырдың ішінде алғашқы электрод рөлін атқаратын арнайы 

сым бар. Екінші электрод-оның қабырғалары. Электр өрісінің арқасында 

ондағы газ иондала бастайды. Теріс зарядталған иондар газдың өзімен бірге 

келетін түтін бөлшектеріне қосыла бастайды. Осылайша, олардың заряды пайда 

болады. Өріс олардың қозғалысына және құбыр қабырғаларында орналасуына 

ықпал етеді. Тазартудан кейін газ шығуға көшеді. Ірі көлемді ЖЭС-те шығатын 

газдардағы күлдің 99 пайызын ұстап алуға болады. 

Қорытынды 

Мектепте физиканы оқыған кезде күнделікті өмірде физикалық білімді 

практикалық қолдану мәселелеріне көбірек көңіл бөлу керек. Мектепте 

оқушыларды Тұрмыстық техника жұмысының негізінде жатқан физикалық 

құбылыстармен таныстыру керек. Тұрмыстық техниканың адам ағзасына 

ықтимал теріс әсері мәселелеріне ерекше назар аудару керек. Физика 

сабақтарында оқушыларға электр құралдарына арналған нұсқауларды 

қолдануға үйрету керек. Алдында әкеден балаға пайдалануға тұрмыстық 

электроприбором, ересектер көз жеткізу керек, бұл бала қатты ұқса қауіпсіздік 

ережесі кезде олар. Күнделікті жағымсыз жағдайлардың алдын алу үшін бізге 

физикалық білім қажет.Менің ойымша, орындықтар әлі бос емес, бұл пәнді 

зерттейтін факультеттері бар көптеген университеттер бар, демек, бұл 
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ғылыммен айналысатын адамдар, әрине, әркім өз өмірін физикамен 

байланыстырғысы келмейді, бірақ білім алған кезде немесе Физика 

мамандығын таңдаған кезде бұл маңызды фактор болуы мүмкін.болашақта кім 

болатындығыңызды анықтайды. Өйткені, физика-таңғажайып ғылымдардың 

бірі. Физика соншалықты қарқынды дамып келеді, тіпті ең жақсы мұғалімдер 

де қазіргі Ғылым туралы айту керек болған кезде үлкен қиындықтарға тап 

болады. 
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 Егемен еліміз әлемдік өркениетті елдердің қатарына қосылып, өзге 

елдермен саяси, экономикалық, мәдени және достық қарым-қатынастарын 

нығайтып, әлемдік қауымдастықта ықпалы артып отыр. Осы орайда қазіргі өмір 

талабына сай бәсекеге қабілетті, көптілді тұлға қалыптастырып, көп тілді жетік 

меңгерген маман даярлау және шетел тілін оқытуды жаңа сатыға көтеру 

мәселесі еліміздің білім жүйесіндегі іргелі міндеттің біріне айналды. Шетел 

тілін үйренуді ерте жастан, нақты он жасқа дейін бастаған балалардың сол тіл 

өкілдерінің деңгейінде меңгеру мүмкіндігі бар екені туралы әлемдік деңгейдегі 

тіл мамандары тарапынан дәлелденген.  

Есту қабілеті нашар балалардың сөйлеуі көптеген факторларға байланысты: 

 Есту қабілетінің төмендеу дәрежесінен. Яғни, ол нашар естіген сайын нашар 

сөйлейді. 

 Ақау кезеңінен бастап. Егер есту қабілетінің төмендеуі үш жылдан кейін пайда 

болса, онда нәресте фразалық сөйлеуді дамытқан болуы мүмкін, бірақ 

грамматикалық құрылымы мен айтылуында шамалы ауытқулар бар. Егер 

проблема мектеп жасында туындаса, онда қателіктер, әдетте, екпінсіз 

буындардың дауыссыз айтылуында, дауысты дауыссыздардың таңдануында 

және т.б. 

 Нәресте дамыған жағдайлардан. 

 Баланың психикалық және физикалық жағдайынан. 

 Есту қабілеті бұзылған балалар арасындағы сөйлеудің грамматикалық 

құрылымы қажетті деңгейде қалыптаспаған [1, 15-18]. 

 Қазіргі білім беру бағдарламасына көңіл бөлетін болсақ ағылшын тілі 

бірінші сыныптан бастап оқытылып жатыр. Осыған байланысты бала өзге 

мәдениетті, тәртіпті ерте жастан бастап үйреніп жатқанын байқаймыз. 

Саңырау және нашар еститіндерді шет тіліне оқыту қиын міндет. Мұндай 

оқытуды қолданыстағы әдістерді тікелей қолдану арқылы жүргізу мүмкін емес. 

Мәселе тек акустикалық қиындықтарда ғана емес.... Есту қабілеті нашар 

адамдар сөйлеуді естігеннен өзгеше қабылдайды, олардың ана тілін меңгеруде, 

оның грамматикалық құрылымын игеруде, тілдік жалпылауды қалыптастыруда 

әртүрлі тәжірибесі бар. Дәл осы факторлар шет тілін оқытудың арнайы 

әдістерін құру қажеттілігін анықтайды. Әдетте осы процесте жетекші болып 

табылатын есту анализаторына әсер еткен кезде сөйлеуді меңгеру тек л.с. 

Выготский айтқандай, айналып өту арқылы мүмкін болады. Негізгі жүктемені 

адамның қолында болатын басқа анализаторлар алады. Ең алдымен, бұл, әрине, 

көру. Ауызша сөйлеуді қабылдаудың негізгі ақпараттық арнасы-еріннен оқу.  

Жай баланың өзіне өзге тілді меңгеру, мәдениетімен, әлеуетімен  танысу 

оның психологиялық, педогикалық танымпаздылығына күшті әсер тигізсе, 

ерекше білімді қажет ететін нашар еститін балаларға шет тілін үйренудің 

тигізетін әсері де дәл осындай. Естімейтін және нашар еститін балалар қалыпты 

құрдастарына қарағанда әлеуметтік жетілуі нашар (қоғамда бейімделу) болады: 

тұйық, өздері сияқтылармен сөйлесуді қалайды, сәтсіздіктен қорыққандықтан 

еститін құрдастармен ойнаудан қашады [4, 15-18]. Ал шетелдік мәдениет, 
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әлеумет даму жағынан жоғарғы деңгейде болғандықтан, ол жақтағы 

тұлғалардыңда қоғамда өзін-өзі ұстануы басқаша болады. Олар біреумен 

коммуникация орнатқанда өздерін ашық мінезді, эмоционалды, көңілді 

ұстайды. Яғни осыған сүйене отырып, есту қабілеті төмен оқушы ағылшын 

тілін үйрену барысында, өзіндік жеке қасиетін, қабілетін анықтай алады [2, 8-

9]. Атап айтқанда бала бастауыш сынып кезінен бастап, ағылшын тілін 

үйренуді бастаca, ол шет елдің тәртібі, шет ел азаматтарының өз-өзін ұстануы, 

басқа адамдармен қарым – қатынас құрудағы сөйлесу мәнері, әлеуметтік 

жағдайларымен кіріспе деңгейінде танысады. Ортаңғы сыныптың бірінші 

кезеңінде бала ересек өмірге қадам басады [3, 33-35]. Бұл дегеніміз, оқушы 

бастауыш сыныптар кезеңінде ағымшын тілін сол жас ерекшелікке сай жай 

заттардың атауының айтылымын, тыңдалымын, оқылым мен жазылуын 

үйренсе, 5 сыныптан бастап, жаттаған сөздердi шынайы өмірде қолдануды 

үйренеді.  

Баланың сөйлеу тілі мен сөздік қоры молая бастаған сайын, бала 

айналадағы адамдармен, өзі қатарлас балалармен белсенді қарым-қатынас 

жасайды. Өмірде кездесетін түрлі іс-әрекет жайын білуге құмарта түседі. Өзі 

түсінген түрлі жайттар туралы таныстарымен әңгімелесетін болады. Нашар 

еститін балаларға шет тілінен сөздік қорын дамыту көптеген эмоционалдық 

дағдысының (сезімін) ашылуына зор әсер береді. Оқушы өзi сияқты адамдарды 

жат ортада, қоғамда көріп, олардың қаншалықты қарапайым, құштарлығы мол 

екендігін байқаса өзіне жағымды әсер алады. Және де оқушыда өзі сияқты 

адамның бұндай болуы "қалыпты" жағдай екен түсінік пайда болады (сурет-1). 

 

 
Сурет 1. Жеке тұлғалық қасиет сатылары 

       Түсінік дұрыс қалыптасу үшін мұғалімнің ағылшын тілі пәнінде 

қолданатын әдіс-тәсілі өте маңызды рөл атқарады.  Осы кезде “маған жәй 

айтсаң ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-әрекетке 

қатыстырсаң үйренемін” деген Қытай мақалында дұрыс айтылған[2]. Үнемі 

балаларға эмоциялық түсіністікпен қарап, олара өздері жасауға, сөйлеуге 

ШЕТ ТІЛІНЕН ЛЕКСИКАСЫ ДАМЫҒАНДАҒЫ БАЙҚАЛАТЫН 
ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР

Сөйлеу тілі мен 
сөздік қоры молаю Сөздік қорын 

дамыту көптеген 
эмоционалдық 
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ұмтылуға тартамыз. Сөйлеуді дамытудың қалыпты барысында есту қабілеті бар 

балалар, әдетте, 5 жасында ана тілінің барлық грамматикалық заңдылықтарын 

үйренеді [5, 3-5]. Саңырау және есту қабілеті нашар балаларда бұл болмайды. 

Ағылшын тілін үйрену кезінде есту қабілеті бұзылған балаларға тән анықталған 

қателіктер олардың ана тілінде қалдық ақаулардың болуымен, ана тілінің 

сезімінің жетіспеушілігімен түсіндіріледі. Осы тұста сабақтарда қолданатын 

ойындар көп мүмкіндіктерді оятады: 

 Сурет пен сөзді (сөз және оның аудармасы) қосыңыз-айтпақшы, мұнда мұғалім 

өз еркімен назар аудару үшін қателіктер жібере алады (дұрыс сөз емес), 

 Тізбекті жеке сөздерге бөлу, 

 Қадамдар (тақырып бойынша лексиканы қайталау), 

 Естелік (біз жұп карталарды табамыз-сөз және аударма), 

 Ұшағымен ұштым лебедь (қайталау әліпбиі мен сан), 

 4 артық (артық сөзді табыңыз және түсіндіріңіз) 

       Бұдан шығатыны: біз әр сабақта ана тілінің грамматикасынан бастап 

грамматиканы үйренеміз. Осылай Есту қабілеті нашар оқушылардың шет 

тілінен лексикасы дамығандағы байқалатын жеке тұлғалық қасиеттерге қол 

жеткіземіз. 
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Түйіндеме: Мектептерде танымжорықтың ұйымдастырылуы оқушыларды жаңа 

дүниемен таныстырып, тірі табиғатпен тікелей тілдесуіне қоршаған ортамен 

жақынырақ болуға тікелей әсер етеді. Биология сабағында танымжорық процесі 

оқушылардың зерттеушілік қаблетін дамытуға, ұқыптылық пен бір-бірлерінің 

арасындағы ұйымшылдық атмосферасын құруға тікелей септігін тигізеді.  

    Биологиялық объектілерді зерттеуді табиғаттағы тікелей бақылауларсыз 

және зерттеулерсіз елестету мүмкін емес. Ол үшін арнайы сабақтар бар – 

экскурсиялар. Бастапқыда сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстардың 

қосымша формалары ретінде пайда болған биологиялық экскурсиялар біртіндеп 

оқу процесіне оның құрамдас бөлігі ретінде енгізіле бастады, оқу процесін 

ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде сабаққа белгілі бір қолдау көрсете 

бастады. Биологияны оқытуда экскурсия әдістемесінің дамуына Герд, В.В. 

Половцев, к. п. Ягодовский, В. Е. Райков, н. М. Верзилин, В. М. Корсунская, и. 

Д. Зверев, и. И. Полянский және басқа биолог әдіскерлер айтарлықтай үлес 

қосты.   Биологияны оқытуға экскурсияларды енгізу мектептегі биологиялық 

білім берудің міндеттерімен және мұғалімдер мен студенттерге оқытудың бұл 

формасы ашатын мүмкіндіктермен байланысты. Экскурсиялардың танымдық 

және тәрбиелік маңызы зор. Олар оқушылардың білімін кеңейтеді және 

тереңдетеді. 

Жетекші әдіскер мұғалімдердің көпжылдық тәжірибесі пәнге деген 

сүйіспеншілік, биологияның белгілі бір саласына деген қызығушылық шебер 

экскурсияда сирек туылмайтындығын көрсетеді. Бұл таңдалған тақырыптың 

өзектілігін негіздейді: "Биологияны оқыту әдістемесіндегі экскурсиялардың 

рөлі". Зерттеудің мақсаты экскурсиялардың орындылығын және оларды орта 

мектепте биологияны оқыту курсында қолдану әдістемесін анықтау болып 

табылады. Бұл зерттеудің объектісі оқушылардың танымдық және оқу іс-

әрекетін белсендіру құралы ретінде "Зоология" бөлімінің мысалында жалпы 

білім беретін мектепте биологияны оқыту әдістемесіндегі экскурсиялардың 

рөлін зерттеу болып табылады. Зерттеу пәні жалпы білім беретін мектепте 

биологияны оқыту әдістемесінде экскурсияларды қолдану болып табылады. 

Зерттеу гипотезасы-орта мектепте "Биология" курсында экскурсия жүргізу 

оқушылардың танымдық және оқу іс-әрекетін жандандыруға ықпал етеді. 

Зерттеудің жаңалығы Қиыр Шығыстағы зооорталықтар желісін кеңейту 

қажеттілігіне байланысты, соның ішінде әлемнің әртүрлі табиғи аймақтарынан 

түрлердің жасанды түрде тіршілік ету жағдайлары бар хайуанаттар бағының 

арқасында, сондықтан Питон зооорталығында жануарлардың құрамы мен 

орналасуы туралы ақпарат және әртүрлі тақырыптық немесе жан-жақты 

экскурсиялар өткізу мүмкіндіктерін бағалау қажет. 

Биологияны оқыту мұғалімнің студенттермен жұмысы барлық формаларда 

биологиялық ұғымдарды, диалектикалық-материалистік дүниетанымды, өзіндік 

практикалық жұмыс дағдылары мен дағдыларын дамытатын мақсатты оқыту 

мен тәрбиелеу жүйесі болған жағдайда ғана сәтті болады. Сондай-ақ, экскурсия 

сияқты оқыту формасын қолдану қажеттілігі олардың барысында байқау, 

оқушылар бұрын байқамай өткен құбылыстар мен нысандарды көре білу 
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қабілеті дамитындығында екенін атап өткен жөн. Сондықтан мектептерде 

биологияны оқытуды ұйымдастырудың маңызды формасы-бұл теорияның 

практикамен байланысы Орнатылатын экскурсиялар, оқушылардың назарын 

сыныпта оқуға қол жетімді емес табиғи құбылыстарға аударады. 

Экскурсияларда табиғатпен қарым-қатынас білімді эмоционалды қабылдауға 

ықпал етеді, өсімдіктер мен жануарларды адамның зиянды әсерінен қорғау 

қажеттілігіне сендіреді. Оқытудың дербес нысаны бола отырып, экскурсия 

қазіргі заманғы мектептегі оқу-тәрбие жұмысы жүйесінің маңызды құрамдас 

бөлігі болып табылады және жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға 

елеулі үлес қосады. 

Сабақ-экскурсиялардың басты артықшылығы-тарих және мәдениет 

ескерткіштерін табиғи күйінде көретін немесе мұражай экспозициясында 

сауатты безендірілген оқушылардың "қатысуының әсері". Бұл сабақ-

экскурсияның жоғары танымдық деңгейіне ықпал етеді, өйткені оның 

барысында оқушылардың сезімдік қабылдауы мен эмоционалдық саласы әсер 

етеді. Дәстүрлі сабақ пен экскурсия сабағын салыстыру бірқатар жалпы 

белгілерді анықтауға мүмкіндік береді. Олардың ең бастысы-оқыту мен 

тәрбиелеудің мақсаттары мен принциптерінің бірлігі. Сонымен қатар, 

экскурсия алдына қойылған міндеттер пән бойынша оқу бағдарламасының 

мазмұнынан туындайтын міндеттерге бағынады. Кәдімгі сабақ кезінде де, 

сабақ-экскурсия барысында да оқу материалы белгілі болады, сол тақырыпты 

оқушы біледі, материалды игеру мұғалімнің жетекшілігімен жүреді. Мұндай 

сабақ-экскурсиялардың мазмұны алдыңғы сабақтарда өткен материалмен 

тікелей байланысты, сонымен бірге алынған көріністер, бақылау нәтижелері 

және табиғатта жиналған көптеген келесі сабақтарда қолданылады. Мұғалім 

алдын-ала жылдық жоспарда экскурсиялардың уақытын анықтайды, ал тиісті 

сабақтарда жоспарланған экскурсия алдында студенттер үшін табиғаттағы 

зерттелген құбылыстармен танысу қажеттілігін тудырады. Сонымен қатар, 

табиғатта анықталуы керек сұрақтар ерекшеленеді, экскурсияға дайындық 

тұрғысынан материалды қайталауға және алдын-ала таныстыруға арналған 

тапсырмалар беріледі. Мұғалім экскурсиядан кейін кері байланысты 

қамтамасыз етеді: не істеу керек, содан кейін көргендерінен есте сақтау керек 

және жиналған материалды демонстрациялар мен практикалық жұмыстар үшін 

қалай пайдалану керек. 

Сабақ-экскурсияларды өткізу әдістері оқушыларды жергілікті жерді 

шарлауға, құбылыстарды байқауға, салыстыруға және байланыс орнатуға, 

қажетті объектілерді табуға, өзіндік натуралистік жұмыс дағдыларын — 

табиғатты қарапайым зерттеу дағдыларын игеруге үйретеді. Сабақ-

экскурсиялар оқушыларға оқыту мазмұнын кең, жан-жақты қамтуға, физика 

және химия заңдары, физика және биология, тарих және география 

сабақтарында оқылатындардың өзара байланысын көруге көмектеседі, 

сондықтан мектеп экскурсиясы оқытудың кез-келген түріне қарағанда 

пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға ықпал етеді. 
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Оқушылар заманауи ғылымның дамуы мен жетістіктері туралы хабардар 

болуы керек. Сабақтарда, факультативтерде, үйірмелерде оқушылар ең 

маңызды ғылыми жаңалықтармен танысады. Бірақ тіпті танымал ғылыми 

фильмді немесе арнайы телешоуды көру студенттерге ғылыми-зерттеу 

институтындағы, агробиостанциядағы немесе зертханадағы ғылыми қызметпен 

тікелей әсер ету сияқты әсер етпейді. Көбінесе мектеп экскурсияларында 

студенттер қарапайым зерттеулер жүргізеді: олар топырақты немесе 

жапырақтарды химиялық талдау әдісімен зерттейді, метеорологиялық немесе 

фенологиялық бақылаулар жүргізеді, туған өлкесінің тарихы туралы 

материалдар жинайды. Сонымен бірге олар ғылыми зерттеу әдістерін 

қолданады, ғылыми қызметке қосылады. Экскурсия барысында студенттер 

білімді жаңа жағдайға ауыстырады, танымдық мәселелерді шешудің жаңа 

тәсілдерін ашады. Сонымен, экскурсияларды оқу-тәрбие процесінің жоспарына 

қосу олардың мазмұны мен алдыңғы сабақтарда өткен материалдар арасындағы 

байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Экскурсия барысында алынған 

көріністер мен білім, бақылау нәтижелері көптеген кейінгі сабақтарда, сондай-

ақ сабақтан тыс және сыныптан тыс сабақтарда қолданыла алады. 

Мектеп экскурсиясын дайындаудың негізгі кезеңдері                                                                            

Кез – келген тақырып бойынша жаңа экскурсия құру-бұл бүкіл жұмысшылар 

тобының белсенді қатысуын талап ететін күрделі процесс. Болашақ 

экскурсияның мазмұны, оның танымдық құндылығы әдіскерлер мен гидтердің 

біліміне, олардың құзыреттілігіне, педагогика мен психология негіздерін 

практикалық игеру дәрежесіне, аудиторияға әсер етудің тиімді әдістері мен 

әдістерін таңдай білуге тікелей байланысты. 

Сонымен, біз биологияны оқытудың қазіргі жүйесінде мектеп экскурсиялары 

оқу процесін ұйымдастырудың тиімді және алмастырылмайтын түрі бола 

отырып, маңызды рөл атқаратынын білдік. Экскурсиялардың мазмұны алдыңғы 

сабақтарда өткен материалмен тікелей байланысты, сонымен бірге экскурсия 

барысында алынған көріністер мен білімдер, бақылау нәтижелері, сондай-ақ 

жиналған табиғи материалдар көптеген келесі сабақтарда, сондай-ақ сабақтан 

тыс және сабақтан тыс сабақтарда қолданыла алады. 
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                                                                  Ғылыми жетекшісі:  Сырымбетов С.Т 

 

ПСИХОЛОГТЫҢ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА 

ҚОЛДАНАТЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘСІЛДЕРІ. 

 

Сарсенгалиева Майра Турарбековна, maira_aday_70@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Жоғары колледжі. 

 

Қазіргі заманғы білім мен ғылымның дамуы- Қазақстанның дамыған және 

бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енуінің бағыттарының бірі. Елбасымыз 

Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан ұлы державада болуы үшін бізге күш- қуат, 

қажыр қайраты мол, ақылды да ойлы, дарынды жастар керек» деген өз 

жолдауында.  

Бүгінгі таңда білім әлеуметтік және экономикалық прогреске жеткізетін 

маңызды факторлардың бірі ретінде қарастырылуы қажет. Әлемдік кеңістіктегі 

әлеуметтік- экономикалық, білім беру саласындағы өзгерістер дарындылықты 

дамыту мәселесін алдыңғы орынға қойып отыр. Дарынды балалармен табысты 

жұмысты ұйымдастыру мемлекетімізге ұлттың зияткерлік мәдениетті топ 

қалыптастыруға, оның тұрақтылығын, өркендеуін, қауіпсіздігін, рухани 

жаңғыруын қамтамасыз етуге, бәсекелестікке жарамды елдердің қатарына 

қосылуына көмектеседі. Осыған орай, колледжімізде оқытудың мақсаты мен 

міндеттері келешекте білім алушылардың дарынын ашуға әкелетін табысты оқу 

үрдісіне олардың ынталарын қалыптастыру мен дамыту идеяларына 

негізделген. 

 «Мектеп бір нәрсені жүзеге асыру орны емес, ол байқау, іздену, әдістің 

күштілігін сынау орны»- деп Б.Д.Эльконин айтқан екен.  

Баланың бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани 

білу, оның одан әрі дамуына бағыт- бағдар бере білу- ереше қиын іс. Алайда әр 

баланың қабілетін анықтап, оны сол бағытта жетелеу- ұстаз парызы. Баланы 

заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре 

білу, оларды шығармашылық бағытта жан- жақты дамыту- бүгінгі күннің басты 

талабы. Олай болса біздің психологиялық қызметтің Мақсаты- Дарынды 

баланы ашу, оқыту, дамыту және қолдау. 

 Міндеттері: 

- Колледжге келген балалардың шығармашылық және жеке-тұлғалық 

ерекшеліктерін, қызығушылықтары мен қабілеттерін  анықтау;  

- Білім алушылардың қызығушылықтарын және қабілеттерін анықтауға 

диагностикалар жүйесін дайындау; 

- Дарынды балалардың  мүмкіндіктерін дамыту мақсатында әртүрлі 

инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану;  

- Дарынды балаларды дамыту және қолдау мақсатында ата- аналармен 

жұмысты нығайту;  

- Дарынды балаларды дамыту және қолдау мақсатында оқытушылармен ағарту 

жұмыстарын ұйымдастыру. 
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Жұмыс кезеңдері:  

Ал дарындылық дегеніміз не? Дарындылық- адамның өз бейімділігі 

арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. 

Дарынды деп өз қатарларынан әлде қайда дамыған немесе ерекшек зейіні бар 

(музыкалық, көркемдік, спорттық, т.б. қасиеттері бар) баланы айтады. 

Дарындылық категориялары  

Жалпы- Адамның ақыл-ой өзгешіліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез-

келген адамнан табылатын қабілет.(Ақылдың орамдылығы мен сыншылдығы, 

материалды еске тез қалдыра алу, зеректік пен тапқырлық , т.б. осы секілді 

ақыл-ой әрекетінде көрінетін өзгешіліктер) 

Арнайы- Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі 

орындалуына мүмкіндік беретін қабілет. (Бұған суретшінің, музыканттың, 

әртістің, спортшының, математик-ғалымның, ақын- жазушының 

қабілеттері жатады) 

Дарындылық ұстанымдары:  

 Баланың қызығушылығы мен беймділігіне барынша сәйкес келетін қызмет 

аясында баланың іс- әрекетіне талдау жүргізу; 

 Дамытушылық ықпал ете отырып, баланың психологиялық кедергілерін жоюға 

мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану; 

 Баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде 

ғана емес, сондай- ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін де есепке алып 

отырып бағалау; 

 Жұмыс нәтижесін талдау, бақылау, әңгімелеу, моқытушылар мен ата-

аналардың сипаттамалық бағаларын анықтап білу; 

 Бала қызығушылығын немесе қабілетіне дамуына ерік беру. 

Мақсат пен міндеттер қойылғаннан кейін жұмыс жасау жүйесі құрылды. 

Психологтың негізгі бағыттарын қамтиды: білім алушылармен, ата-аналармен, 

мұғалімдермен.  

«Неғұрлым баланың қабілеті мен талантын дамытуға ертерек көңіл 

бөлінсе, соғұрлым оны толық ашуға мүмкіндік туады» деп айтқандай 

американдық ғалымдар, біз ең бірінші диагностика жұмысына көп көңіл бөлуге 

тырысамыз.  

 Дарындылықты анықтаудың дайын үлгісі, әдіс- тәсілі жоқ. Бірақ кең 

қолданылатын психологиялық әдістерді пайдалану арқылы анықтауға 

тырысамыз: 

 Қызығушылық картасы; 

 Айзенк субтесттері; 

 “Интеллект шапшаңдығы”(ГИТ) 

 ШТУР; 

 Кеттел тесті; 

 Торранс тесті; 

 Девистің креативтілік тесті; 

 Жеке-тұлғалық ерекшелігін анықтау тесті.  

Дарынды балаға тән қасиеттер: 
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 Зейінділік, жинақтылық, ұқыптылық, еңбек ету қабілетінің жоғарылығы; 

 Ақыл-ой логикалық ойлауының тездігі, кез-келген жағдайды талдап салыстыра 

білуі; 

 Белсенділік; 

 Мәселеге тым сезімталдық. 

Дарынды балаларды дамыту, қолдау және психологиялық көмек беру үшін 

Дамыту жоспары құрылды:  

 Білім алушының қабілетіне қарай топқа енгізу (Шығармашылық, 

интеллектуалдық, лидерлік, академиялық т.б.) 

 Бағдарлама құру («Жетістік құпиясы») 

 Психологиялық сабақтар өткізу;  

 Ғылыми қоғам құру ( “Зерек”); 

 Олимпиада резервтерін дайындау; 

 Ой-өрісін дамытатын шаралар ұйымдастыру; 

 Кеңестер, тренингтер, ағарту жұмыстарын өткізу.  

Жұмыс барысында инновациялық технология әдіс- тәсілдері кең 

қолданылады. Ұлы ғұлама Конфуций айтқан: «Кімде-кім көнені мәпелей 

отырып, жаңаны қабылдаса, сол ғана шебер ұстаз бола алады..» 

Инновация (латын тіл.)- жаңашылдық, жаңаны енгізу. 

Психологиялық- педагогикалық практикада өзара ойын арқылы қарым- қатынас 

құратын ойын технологиялары жиі қолданылады. Ойын білім алушының 

ортаға әлеуметтену, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ететін, білім мен 

құндылықтарды меңгертетін құрал ретінде пайдаланылады. Психологиялық 

сағаттарда, тренингтерде білім алушылар қарым- қатынас дағдыларын 

меңгереді, өзара ынтымақтасуға және т.б. үйренеді.  Дидактикалық ойындар 

арқылы олар есте сақтау қабілеттерін, қияларын жаттықтырады, сонымен қатар 

сөйлеу дағдыларын, ақыл-ой, зейін және танымдық қызығушылықтарын 

дамытады. Терапиялық ойындар адамның қоршаған ортамен қарым- 

қатынасында, оқуда, іс-әрекетінде пайда болған қиындықтарды жеңуге 

қолданылады. Баланың көңіл күйінің жайлы болуына және топтағы 

құрдастарымен жағымды қарым- қатынас құруына кедергі келтіретін, сонымен 

қатар іс-әрекетінде ауытқушылығы болған кезде көмектесетін коррекциялық 

ойындар болып табылады. Тұлғаның жақсы дамуы үшін, жағымды ахуал 

орнату үшін психолог жұмысында ойын- сауық ойындарын да қолданады. 

Психологиялық- педагогикалық практика білім алушының жеке тұлғасының 

қалыпты дамуына және оның табиғи мүмкіндіктерін дамытуға негізделген.     

Осылайша, оқытудың инновациялық әдістері жақсы нәтижеге тезірек 

жетуге мүмкіндік береді. Замануи технологияларды пайдалану қазіргі адамның 

құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді: мәселелерді шешу үшін 

ақпараттарды іздеу, талдау, түрлендіру, қолдана білу; басқа адамдармен қарым- 

қатынас құра білу; мақсат қоя білу, жоспарлау, денсаулыққа жауапкершілікпен 

қарау, жеке ресурстарды толық пайдалану; сәттілік пен бәсекеге қабілеттілікті 

қамтамасыз ете отырып, өздерінің өмірлік білім беру жолын жобалауға және 

іске асыруға дайын болу.  
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ДИСКРЕТТІ МАТЕМАТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ 

БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

  

Суранчиева З.Т. 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

 

Аңдатпа. Мақалада болашақ информатика мұғалімдеріне дискретті 

математика элементтерін оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану 

ерекшеліктері қарастырылған. Цифрлық білім беру ресурсы білім беру 

процесінің барлық деңгейлерінде білім сапасын арттыруға мүмкіндік беретін 

ақпаратты ұсынудың цифрлық формасына, сондай-ақ оны сақтау мен өңдеудің 

қазіргі технологияларын  оқу үрдісінде қолданудың тиімділігі ұсынылады. 

Кілттік сөздер: цифрландыру, цифрлық ресурстар, құзыреттілік, дискретті 

математика элементтері, мультимедиа 

 Білім беруді цифрландыру цифрлық қоғамды қалыптастырудың негізгі 

бағыты болып табылады. Цифрлық қоғам жаңа цифрлық құзыреттілікті 

қалыптастыруды талап етеді. Яғни, болашақ мамандарды дайындауда цифрлық, 

электрондық білім беру ресурстарын қолдана білуді қалыптастыру.  

Цифрлық білім беру – бұл білім беру процесінің сапасын едәуір 

жақсартуға және оны барлық деңгейлерде басқаруға мүмкіндік беретін оқу 

және басқару сипатындағы ақпаратты, сонымен қатар оны сақтау мен өңдеудің 

қазіргі технологияларын ұсынудың цифрлық формасына негізделген оқу-тәрбие 

қызметі.  

Цифрлық білім беру ресурсы (ЦББР) – бұл оқу процесінде қолданылатын 

нақты білім беруге арналып жасалған немесе құрастырылған цифрлық түрдегі 

деректер жиынтығы [1]. Білім беру саласында цифрлық білім беру ресурсын 

қолдану оқытушыларға оқытудың мазмұнын, әдістері мен ұйымдастырушылық 

формаларын сапалы өзгертуге мүмкіндік береді. Жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды мақсатты пайдалану цифрлық оқытуды 

дамытуға мүмкіндік береді [2].  

Математикалық білім беруді цифрландыру оқыту құрылымы мен оқу 

процесін ұйымдастырудағы іргелі өзгерістерді көздейді. Соның ішінде болашақ 

информатика мұғалімдерін дайындауда дискретті математика элементтерін 
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оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың тиімділігін көрсету осы 

зерттеудің мақсаты болып табылады. 

Цифрлық түрде берілген тапсырмалар студенттерге уақытты тиімді 

қолдануға, қажетті ресурстарды анықтауға, табылған шешім тәсілдерін іздеуге 

және салыстыруға, мәселені шешудің ұтымды әдісін таңдауға және негіздеуге 

мүмкіндік береді. Жалпы оқу барысында цифрлық білім беру ресурстарын 

қолдану әр түрлі формада болуы мүмкін: интерактивті; мультимедиа-ресурстар;  

зерттеу мақсатында нақты ресурстар мен процестерді моделдеу; 

коммуникативтік - тікелей қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; өнімділік - 

операцияларды автоматтандыру [3].  

Енді осы жоғарыда аталған мүмкіндіктерге ие цифрлық білім беру 

ресурстарының бірі «Дискретті математика (https://ggc-discrete-math.github.io))» 

сайтының тиімділіктеріне тоқталайық, 1-сурет [4]. Бұл ресурс дискретті 

математика элементтерінің теориялық негіздерін және теориялық білімді 

меңгерген студентке практика жүзінде Python программалау тілінде практика 

жүзінде тақырыптар бойынша келтірілген мысалдарды онлайн режимінде (Web 

4.0) шығаруға мүмкіндік береді. ЦББР мазмұны бойынша келесідей бөліктерге 

бөлінген:  теориялық, практикалық, білімді бақылау жүйесі. 

ЦББР мақсаты дискретті математика элементтерін Python программалау 

тілімен байланыстыра оқыту, яғни, оқытушыға оқу үдерісінде материалды 

толық меңгертуіне көмектесуге мүмкіндік беру болып табылады. 

 

 
1-сурет. Сайттың алғашқы беті. 

 

https://ggc-discrete-math.github.io сервисі келесідегідей бөлімдерден: 

дискретті математикаға кіріспе, Python программалау тіліне кіріспе, логика, 

жиындар теориясы, функциялар, функцияның өсуі, алгоритмдер, санау, сандар 

теориясы, реттілік, рекурсивті анықтамалар және индукция, графтар теориясы, 

1-қосымша: функциялар кітапханасы, 2-қосымша: Python синтаксисінің 

мысалдарынан тұрады.  

Енді осы ЦББР көмегімен дискретті математика есептерін шығаруды 

Python программалау тілімен байланыстыра оқытуды қарастырайық.  

Дискретті математика бойынша логикалық амалдар туралы теориялық 

материал беріліп, Python программалау тілінде «Операторлар мен өрнектер» 

бөлігінде Логикалық операторлар мен өрнектер, Буль функцияларын соның 

https://ggc-discrete-math.github.io/
https://ggc-discrete-math.github.io/
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ішінде, Python-дағы конъюнкция мысалдарын келтірейік, 2-сурет [4]. Бұл сайт 

оқу материалын көрнекі етуге, студенттердің түсінуін жақсартуға көмектеседі. 

Студенттердің кәсіби қызметте қажетті теориялық білімді меңгеруін ғана емес, 

сонымен қатар практикалық оқыту дағдыларын игеруін де қамтиды. 

 
2-сурет. Тапсырмалар орындау терезесі. 

 

 Цифрлық білім беру ресурстарын дискретті математика элементтерін 

оқытуда қолдану информатика мен математиканың пәнаралық байланысын 

кеңейтеді, тапсырмаларды орындау кезінде пәндік білімді интеграциялау 

студенттердің шығармашылық белсенділігіне ықпал етеді. Оқытуда цифрлық 

білім беру ресурстарын пайдалануы студенттердің шығармашылық белсенділігі 

мен білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Қорыта келгенде, болашақ информатика мұғалімдеріне оқу дағдыларын 

қалыптастырып, дамытуда цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану өте 

тиімді. Оқытуға арналған цифрлық білім беру ресурстары оқу дағдыларын 

дамытуда дәстүрлі әдістермен қоса, қосымша оқыту әдістерін қолдану 

маңызды. Бұл мақалада қарастырылған мәселелер оқытушыларға дискретті 

математика элементтерін оқытуда, студенттердің оқу дағдыларын дамытуда 

оқытуға арналған цифрлық білім беру ресурстарының тиімділігін бағалауға 

көмектеседі деп сенеміз. 
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Ғылыми жетекші – п.ғ.к., қауым. профессор м.а. Бостанов Б.Ғ. 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІНДЕ 

БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ОЙЫН ТЕРАПИЯСЫ АРҚЫЛЫ 

ТҮЗЕТУ 

 

Сүгірбаева Арайлым Сәлімқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

дефектология мамандығының 3 курс студенті 

 

     Мектепке дейінгі  арнайы білім беру ұйымдарында сөйлеу тілінде 

бұзылысы бар балалардың тілін дамытуға, олардың сөздік қорларын молайтуға, 

ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін әрі 

күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге 

жаттықтыру ісіне ерекше мән беруіміз қажет. Себебі соңғы уақытта сөйлеу 

тілінде бұзылысы  бар балалардың саны артуда. 

    Сөйлеу тілінің бұзылысы,оның салдарынан мектеп жасына келген бала 

мектепке дейінгі жастағы шеңберде, ойынға қызығушылықта қалуын айтады. 

Артикуляциясы бойынша күрделі дыбыстар жиі бұзылады: ысқырық, ызың, 

сонор (р,л). Дыбыс айту бұзылыстарының ішінде дыбыстарды алмастыру 

ерекше орынға ие. Өте таралғаны ысқырық және ызың дыбыстарды алмастыру. 

Бір дыбысты басқамен алмастыру тұрақтылығы байқалады, оның себебі 

дыбысты есту образы нақты емес, сөйлеу, есту, талдау және жинақтаудың 

толық қалыптаспауы. Сөйлеу тілі бұзылыстарының таралған сипаты 

«спецификалық ассимиляция»: бала артикуляциясы және дыбысталуы бойынша 

жуық дыбыстардан құралған сөзді дұрыс айта алмайды. Балалар дыбыстарды 

естіп ажыратуда қиналады, сөзді қабылдауы және ритмін қайталауы бұзылған. 

       Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев «Ойын ойнап, ән салмай, 

өсер бала бола ма?» -деп баланың өмірінде ойын ерекше орын алады,-деген 

болатын [1,25 ] 

Ойын-мектепке дейінгі балалар үшін ең негізгі іс-әрекет болып табылады. 

Дидактикалық ойынмен ұйымдастырылған сабақ балаларға көңілді жеңіл 

келеді. Сондықтан дидактикалық ойынды іріктеп алуға нақтылы сабақтың 

мақсаты, мүмкіндіктері мен жағдайларын ескертуге ерекше назар аударған жөн. 

Дидактикалық ойын-балалар үшін оқу да, еңбек те.Ойын - айналадағы дүниені 

танудың тәсілі. Ол балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын 

үйретіп қана қоймай, ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастырады. 

Педагогикада дидактикалық ойындарға былай анықтама беріледі:дидактикалық 

ойын-балаларға белгілі бір білім беріп, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру 

мақсатын көздейтін іс-әрекет. [2,30] 

https://ggc-discrete-math.github.io/
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Сондықтан келешекке адамды  тәрбиелеу -бәрінен бұрын ойын арқылы 

жүзеге асыралады.Ойын-балалар үшін айналадағы танып, білу тәсілі. Ойын 

әрекеті мазмұнынан әлеуметтік сипаты баланың қоғамдық өмір сүретіндігімен 

байланысты. 

 Дыбыстық талдау мен жинақтау бұзылыстары тұрақты болады. Сөздегі 

дыбыстардың кезектілігін, санын белгілеу, сөздегі дыбыстардың орнын 

сәйкестендіруде балалар қиындықтарға кездеседі. Мұндай балалардың сөйлеу 

моторикасы жеткіліксіз, әсіресе тілдің қимылдарында анық көрінеді. Тіл 

қимылдары нақты емес, балалар берілген қалыпта тілді ұстап тұруда, бір 

артикуляциялық қалыпта екіншіге ауысуда қиналады. Сөздігінде көбінесе зат 

есім, етістіктер бар. Сын есімдерді меңгеруі қиын. Жиі қолданатындары түс, 

пішін, мөлшерді білдіретін сын есімдер, ал сирек қолданатындары баға беру 

сипатындағы сын есімдер. Нақты мағынадағы сөздер мен жалпылама сөздер 

арасындағы байланыстың шектеулілігі білінеді. Сөйлеу тілінің лексикалық 

жағының ерекшеліктері тілдің антонимдік және синонимдік құралдарының 

жеткіліксіз қалыптасуында, белсенді сөздіктен енжар сөздігінің аздығы 

байқалады. Сөз қорын белсенділеу қиындатылған. Балалар септік формаларды 

шатастырады, оны қолданғанда қателер жібереді, сөйлеу тілінде типтік 

грамматикалық формалар қолданады.Сөйлеу тілінде сөйлемдердің жай 

конструкциялары көбірек. Жайылма сөйлемдерді қолданғанда балалар 

сөздердің орнын бұзып, оған стереотипті, орынсыз сөз тіркестерін қосады. 

Екіншілік бөліктерде тоқталып, маңызды логикалық бөлікті тастап кету, 

жағдайлардың кезектілігін айту бұзылыстары, бір тақырыптан екіншіге ауысу 

байқалады. Пайда болу себептерін ескеріп оларды бірнеше топтарға бөлуге 

болады.  

 дыбыс айту және фонематикалық қабылдаудың қалыптасыпауынан болған 

қателер;  

 дыбыстық талдаудың дамымауымен байланысты;  

 сөйлеу тілінің лексикалық – грамматикалық жағының жеткіліксіз дамуымен 

байланысты;  

 кеңістіктік түсініктерінің жетілмеуі;  

 қолдың моторлық икемсіздігімен байланысты қателер, т.б. 

Сөйлеу тілінің бұзылысын түзету жұмысы келесі бағыттар бойынша 

жүргізіледі:  

 талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау ойлау операцияларын дамыту; көріп 

қабылдауын, талдауын, көріп жадында сақтауын дамыту;  

 кеңістікті бағдарлауын қалыптастыру;  

 естіп қабылдауын, зейінін, естіп жадында сақтауын дамыту;  

 қолдың ұсақ және артикуляциялық моторикасының бұзылуын түзету; 

 дыбыс айтуының бұзылуын, сөздің дыбыстық-буындық құрамының бұзылуын 

түзету;  

 сөздік қорын дамыту (сөз қорын молайту, сөздің мағынасын анықтау, 

лексикалық жүйені қалыптастыру, сөздердің арасындағы байланысты бекіту;  

 тілдің морфологиялық және синтаксистік жүйесін қалыптастыру; 
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  фонематикалық талдауды, жинақтауды, түсініктерін дамыту; 

  сөйлем құрылымын талдауды қалыптастыру;  

 сөйлеудің коммуникативтік, танымдық және реттеуші функциясын дамыту.  

Сөйлеу тілінде бұзылысы бар балалардың сөйлеуін жақсарту мақсатында 

бірнеше ойындардың түрлері. 

     Танымдық іс-әрекет сипатына сәйкес ойын түрлері: 

1. Балалардың орындаушылық әрекетін талап ететін ойындар. 

2. Қайта жаңғырту іс-әрекетін орындауға бағытталған ойындар.  

3. Қайта жасау іс-әрекетін жүзеге асыруға бағытталған ойындар. 

4. Оқушылардың іс-әрекетін бақылауға бағытталған ойындар. 

5. Ізденіс іс-әрекетіне бағытталған ойындар. 

     Құрылымы бойынша дидактикалық ойындарды мынадай түрлерге 

жіктеуге болады: 

1. Сюжеттік-рөлдік ойындар. 

2. Жаттығу ойындар. 

3. Шығармашылық ойындар. 

4. Драмалық ойындар. 

5. Әдеби-музыкалық ойындар. 

Халық ойындарының педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес мынадай 

жіктемесі бар:  

1. Білім беретін ойындар. 

2. Тәрбиелейтін ойындар 

3. Дамытатын ойындар. 

    Жалпы моториканың дамуының аздығын, соның ішінде қол қимылының 

аздық себебін зерттей келе қазіргі заманғы барлық баланың жазуға дайын 

еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар екендігі анықталды. Осыдан келе 

мынадай қорытынды шығаруға болады: егер тілінің дамуында ақау болса, онда 

бұл ұсақ моториканың мәселесі.   Тіпті баланың сөйлеу тілі қалыпты болған 

жағдайда бұл қолын басқаруы қалыпты деген сөз емес. Егер 4 - 5 жастағы 

балада бау байлау қиындық келтірсе, ал, ермексаздан тек шар мен ұзынша 

жабыстырылса, және 6 жаста тиек тігу- орындалмас және қауіпті іс болса, онда 

сіздің балаңыз кінәлі емес. Өкінішке орай  көп ата- ана қолдың икемі мен ұсақ 

моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке барарда  ғана байқайды. 

Бұл балаға өте ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге 

келмейтін саусақтарымен  қарындашпен жазып үйренуі керек. Кішкентай ғана 

сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс- әлемді танудың мүмкіндігі. Яғни, бала 

қозғалысы дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең бола 

түспек.   Бір жастан асқан балалар үшін – саусақ бассейні әдістемесі өте 

пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бұршақты немесе фасольді төгеміз де ішіне баланы 

қызықтыратын бір ойыншықты көміп қоямыз. Содан соң оны тауып беруін 

өтінеміз. Бұл қызықтыру жаттығуы кезінде баладан алыстап кетпеңіз. Себебі 

ұсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар. Енжар  жаттығу – ұсақ 

моториканы  дамытудың алғашқы сатысы. Саусақ жаттығуларын ең төменгі 

деңгейден бастаған дұрыс.Содан кейін ғана белсенді саусақ жаттығуларына 
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көшу ұсынылады. Оның деңгейі баланың ұсақ моторикасының даму деңгейіне 

қарай таңдалады. Қол саусақтарына арналған енжар жаттығулар жасау кезінде 

балаға қолайсыз жағдай туғызбауын және тітіркендірмеуін қадағалаған жөн. 

Жаттығулардың мақсаты пайдаланылуы мынадай әдістерді ұсынады: сипау, 

жаймен уқалау және діріл. Массажды әрекеттер саусақ ұшынан басталып 

төменгі буынға қарай жалғасады.  Массаж жасау кезінде жай лирикалық әуен 

қоюға да болады. [3;19] 

Қимыл ойындары («Ақ серек, көк серек», «Құлақ», «Кім тапқыр?» т.б) 

Сөздік қорларын арттыруға, дыбыстық мәдениетке тәрбиелеуге, дидактикалық 

үстел ойындары ( «Кім бар, кім жоқ», «Жасырылғанын тап», «Ал сөйле, дәл 

сөйле», «Мен бастайын, сендер жалғастырыңдар» т.б.) балалардың сөздік 

қорын байыту мен қатар, қажетті грамматикалық құрылымдарды бекітуге, 

сөзден сөз құрастыру, тіркес жасау, сөйлем құрау, яғни қажетті форманы тез 

ойлап табу дағдыларын қалыптастыруға, өз ойларын байланысты сөздермен 

жеткізуге үйретеді, жетілдіреді [4; 63-бет] 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың  жеке пәндерден білім беру 

барысында оқыту, оқу мен тәрбиелеу арқылы танымдық қызығушылықтарын 

жеке белсенділіктерін арттыру мен дамыту мәселесі өтілетін сабақтарда ойын 

іс-әрекетін орынды кірістіріп, пайдаланумен тікелей байланысты екені нақты 

тәжірибеде көрінеді. Оқыту мен оқу үдерісінде мектепке дейінгі жастағы 

балалардың танымдық қызығушылықтарын, жеке белсенділіктен арттыруда 

мақсат еткен әрбір тәрбиеші сабақтың барлық кезеңдерінде балалардың ой 

дербестігін қамтамасыз ететін, құлшынысын, қызығуы мен ынта – ықыласын 

арттыруға көмектесетін ойындық элементтер мен ойын әрекеттеріне көбірек 

көңіл бөлгені дұрыс. 
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Мобильді құрылғылар-бұл Смартфондар, планшеттер, PDA (қалта компьютері) 

және кішкентай интеллектуалды мүмкіндіктерге ие  электронды  кітаптар. Бұл 

құрылғылар сіздің қолыңызға ұстауға ыңғайлы және қазіргі заман ағымына 

сәйкес келеді, тіпті бала да басқарып, игере алады. Сонымен қатар, осы 

құрылғылардың кейбір техникалық сипаттамалары компьютерден еш кем 

түспейді. 

         Қазіргі заманғы планшеттер мен смартфондардың мүмкіндіктері 

кеңейтілді. Тек компьютерде немесе ноутбукта орындалатын тапсырмаларды 

мобильді құрылғыларда орындауға мүмкіндігіміз бар. Тіпті бүгінгі таңда 

көптеген тапсырмаларды тек қана мобильді құрылғыларда ғана орындай 

аламыз. Оларды Смартфондар деп атайды. 

         Сонымен, мобильді құрылғының маңызды ерекшелігі-оның мөлшері мен 

тасымалдау қабілеті. Тасымалдау жағынан қарағанда смартфондар  әлде қайда 

жоғары. Олар қалтаға немесе сөмкеге оңай орналастырылады және олардың 

функционалдық мүмкіндіктері өте үлкен. Мұндай құрылғыны қолдану оңай 

және қолда ұстап жүруге икемді. Оны қалтаңызға салып немесе қолыңызда 

ұстап,өз жұмыстарыңызды бітіре бересіз. Болмаса сумканызға салып,  тек қана 

қажет болған кезде ғана қолдануыңызға болады. 

          Мобильді құрылғыларда Операциялық жүйе (ОЖ) бар және  мобильді 

қосымшалар деп аталатын әртүрлі қосымшаларды іске қоса алады. Олардың 

көпшілігі компьютерлік желілерге немесе басқа ұқсас құрылғыларға, мысалы, 

құлаққаптарға қосылуға мүмкіндік беретін әртүрлі түрлермен (Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS) жабдықталған. Олар көбінесе бір немесе екі миниатюралық сандық 

камералармен жабдықталған және олардың қуаты литий батареясымен 

қамтамасыз етілген[1].  

        Мобильді құрылғылардың көпшілігі практикалық мамандар үшін білім 

беру, басқару, ұйымдастыру және оқыту саласында, сондай-ақ оқушыларға 

арналған оқытуды қолдаудың техникалық құралдары болып табылады. Міне, 

кейбір негізгі артықшылықтар: Оқушылар үлкен мониторлардың артында 

жасырынып емес, бір-бірімен және оқытушымен өзара әрекеттесе алады. 

Бірнеше жұмыс үстеліне қарағанда сыныпта бірнеше мобильді құрылғыларды 

орналастыру әлдеқайда оңай. Қалта немесе планшеттік компьютерлер  және 

электронды кітаптар файлдарға, қағаздарға және оқулықтарға, тіпті 

ноутбуктерге қарағанда жеңілірек және аз орын алады. Стилус немесе 

сенсорлық экран арқылы тану пернетақта мен тінтуірді қолданғаннан гөрі 

көрнекі болады. Бірге жұмыс істеу мүмкіндігі бар; студенттер мен оқытушылар 

мәтінді электронды пошта арқылы жібере алады, қиып алады, көшіре алады 

және қоя алады, топ ішінде құрылғыларды жібере алады, бір-бірімен жұмыс 

істей алады. 

Мобильді құрылғыларды кез келген жерде, кез келген уақытта, соның 

ішінде үйде, пойызда, қонақ үйлерде пайдалануға болады - бұл жұмыс орнында 

оқыту үшін баға жетпес құндылық. Ұялы телефондар, гаджеттер, ойын 
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құрылғылары және т.б. сияқты жаңа техникалық құрылғылар білім алуға деген 

қызығушылығын жоғалтқан оқушыларды - жастарды тартады.    Икемділік, 

мобильді құрылғылар арқылы нақты жұмыс үшін қажетті ақпаратқа дереу қол 

жеткізу адамның өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өзін-өзі оқыту және 

сұраныс бойынша мазмұнды дереу ұсынуға тән. Оқытудың соңғы бағыттары-

оқытуды тиімді және қызықты ету үшін оқытудың әртүрлі түрлерін біріктіретін 

аралас оқыту. Аралас оқыту оқытудың әртүрлі формаларының 

артықшылықтарын біріктіреді және интерактивті оқу ортасында оқыту 

контекстіне жақсы сәйкес келеді. Мобильді оқытуды студенттерге интерактивті 

оқыту жағдайларын қамтамасыз ете отырып, оқытудың басқа түрлерімен 

біріктіруге болады. 

        Мобильді оқытуды білім берудегі жаңа технология ретінде ұйымдастыру  

келесі санаттары бөлінеді: 

        Технологиялық мобильді оқыту (Technology-driven mobile learning) - кейбір 

нақты технологиялық инновациялар техникалық орындылығы мен 

педагогикалық мүмкіндіктерін көрсету үшін академиялық ортада орналасқан.  

          Шағын, бірақ портативті электронды оқыту (Miniature but portable e-

learning) - мобильді, сымсыз технологиялар және портативті технологиялар 

әдеттегі электронды оқыту құралдарында қолданылатын тәсілдер мен 

шешімдерді ойнату үшін қолданылады.  

           Аудиториямен байланысты оқыту (Connected classroom learning) - бірдей 

технологиялар сыныпта бірлескен оқытуды қолдау үшін қолданылады, мүмкін 

интерактивті тақталар сияқты сыныптағы басқа технологиялармен байланысты. 

Мобильді оқыту / тиімділікті қолдау (Mobile training/ performance support) 

- технологиялар мобильді қызметкерлердің өнімділігі мен тиімділігін арттыру, 

ақпарат пен қолдауды дәл уақытында және олардың жедел басымдықтары 

аясында қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

         Қашықтықтан/ ауыл/ дамып келе жатқан мобильді оқыту (Remote / rural / 

development mobile learning) –Ұялы телефон оқыту ақпараты бар сайттарға 

Интернетке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Қашықтықтан оқыту 

нысандарының бірі ретінде қолданылады.  

Ұялы телефон-оқыту ақпаратын қамтитын дыбыстық, мәтіндік, бейне және 

графикалық файлдарды ойнату құралы. 

      Ұялы телефон және оның функционалдығы бейімделген электронды 

оқулықтарды, оқу курстарын және оқу ақпараты бар мамандандырылған 

типтегі файлдарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді 

– оқулықтар тікелей ұялы телефон платформалары үшін жасалады. Оқыту үшін 

ұялы телефондарды қолданудың тағы бір тәсілі-оқушылардың ұялы 

телефондарында көруге және орындауға бейімделген арнайы электронды 

оқулықтар мен курстарды пайдалану. Студенттерге, мысалы, белгілі бір пәндер 

бойынша тестілеуден тұратын Java қосымшаларын, сондай-ақ оларды сәтті 

орындау үшін қажетті ақпаратты (электрондық оқулықтар, дәрістер мәтіндері) 

телефонға жүктеу ұсынылады. Заманауи технологиялар осындай электронды 

құралдарды жобалауды және бағдарламалық түрде жүзеге асыруды 
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жеңілдетеді. Диаграммаларды, сызбаларды және формулаларды орналастыру 

мүмкіндігі ұялы телефондарға арналған электронды оқу курстарын жазуды 

әмбебап және қолдануға болатын етеді[2]. 

      Сонымен әртүрлі пәндерді оқуға арналған оқу материалдарын әзірлеу, 

сондай-ақ ұялы телефондарға арналған арнайы бағдарламалар арқылы 

емтиханға дайындалуға болады. Оқу бағдарламасы веб-интерфейс арқылы да 

қол жетімді. Қазіргі уақытта шет тілдерін оқыту әдістемесі әзірленді. Жүйе 

лексиканы шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейіне және тілді меңгерудің жеке 

кестесіне байланысты жеке таңдалатын мәтіндер арқылы оқуды қамтамасыз 

етеді. Жаңа мәтінмен танысқан кезде студент жаңа сөздердің сөздік қорын 

қалыптастырады, бұрын зерттелген сөздер туралы ақпарат серверде сақталса, 

ал ұялы телефон кез-келген уақытта, кез-келген жерде, қолында қағаз 

тасымалдағыш болмаған кезде оқу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Серверге 

қосылғаннан кейін студент ақпараттың жаңа бөлігін алады, оны зерттеу үшін 

желіге қосылуды сақтаудың қажеті жоқ.  

      Сонымен білімге мобильді технологияларды енгізу : 

* білім беру процесінің қатысушыларына еркін қозғалуға мүмкіндік береді; 

* оқу процесінің шеңберін оқу орнының қабырғасынан тыс кеңейтеді; 

* мүмкіндігі шектеулі жандарға білім алуға мүмкіндік береді; 

* дербес компьютер мен қағаз оқу әдебиетін сатып алуды талап етпейді, яғни 

экономикалық тұрғыдан ақталған; 

* Оқу материалдары заманауи сымсыз технологиялардың (WAP, GPRS, EDGE, 

Bluetooth, Wi-Fi) арқасында пайдаланушылар арасында оңай таратылады.; 

* мультимедиялық форматтағы Ақпарат оқу процесіне қызығушылықты 

арттыра отырып, материалды жақсы меңгеруге және есте сақтауға ықпал етеді. 

Осылайша, осы заманауи байланыс құралдарын оқытуда қолданудың 

орындылығы айқын[3]. 

       Болашақта оқытушылар мен студенттер енді белгілі бір жерде және 

уақытта оқу және оқу мүмкіндігімен шектелмеуі керек. Мобильді құрылғылар 

мен сымсыз технологиялар жақын арада күнделікті бөлікке айналады. 
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Табылды А. 

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» КеАҚ 

 

   Адам күнделікті өмірде көптеген қауіп-қатерлермен бетпе-бет келуі 

мүмкін болғандықтан, жас ұрпақты өмір қауіпсіздігі негіздеріне оқытудың 

қажеттілігі айқын. Тіршілік қауіпсіздік негіздерін үйрету арқылы оқушылардың 

жеке қауіпсіздігіне және басқалардың қауіпсіздігіне саналы және 

жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға, олардың қауіпті жағдайларды тану 

және бағалауға үйрету, сонымен қатар оқушыларға тіршілік қауіпсіздіктер 

негіздерін үйретуде қолданылған әдіс – тәсілдерін қарастыру өзекті. 

Тіршілік қауіпсіздік негіздері – адамның әр түрлі қызмет түрлері 

процесінде қоршаған ортада қауіпсіз болу мәселелерін зерттейтін ғылыми білім 

саласы. 

Қaзaқстaн Рeспубликaсы тiршiлiк қaуiпсiздiк нeгiздeрi сaлaсындaғы 

нeгiзгi зaңдылықтaр қaбылдaнған [1]. 

Тіршілік қауіпсіздік негіздерін үйрету арқылы оқушылардың жеке 

қауіпсіздігіне және басқалардың қауіпсіздігіне саналы және жауапкершілікпен 

қарауды қалыптастыруға, олардың қауіпті жағдайларды тану және бағалау, 

олардан қорғану жолдарын анықтау, білім мен дағдыларды меңгертуге 

бағытталған. Қауіпсіздік - белгілі бір ықтималдықпен қауіптердің көрінісі 

жоққа шығарылатын қызмет жағдайы. 

Тіршілік қауіпсіздік негіздерін үйрету мыналарға арналған: 

 қарым-қатынастың барлық салаларында тұлғаның жеке басының қауіпсіздігі 

және басқалардың қауіпсіздігі мәселелеріне саналы қатынасын тәрбиелеуге 

ықпал ету; 

 белгілі бір аумақта адамдардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау; 

 мүмкін жағдайды болжап, қабылдауды үйреніп, төтенше жағдайларда олардың 

ықтимал теріс салдарынан қорғауға қатысты құзыретті шешімдер қабылдау [2, 

125-126]. 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздерін оқыту әдістемесі– жалпы педагогикалық 

принциптерге, заңдылықтар мен категорияларға негізделген, білім берудің 

қазіргі тұжырымдамасын ескереді, оқушының еркін және шығармашылық 

тұлғасын дамыту мен қалыптастыруға бағытталған [3, 12-15]. 

Оқытылатын материалдың ерекшеліктерін ескере отырып, барлық мектеп 

пәндеріне ортақ педагогикалық ережелерге негізделген. Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздерінің ерекшелігі оның интеграцияланған білім саласы болып табылады. 

Яғни, өмір қауіпсіздігі курсында мектеп оқушылары басқа пәндер бойынша 

(химия, биология, физика, тарих, қоғамтану, тіпті әдебиет) білімдерін 

жаңартуды қажет ететін ақпараттармен бетпе-бет келеді [4]. 

Пәндік білім беру әдістемесі білім берудің мақсаттарын, «Тіршілік 

қауіпсіздігінің негіздері» пәнінің мазмұнын және оны таңдау принциптерін 

анықтайды. 

Білім берудің мақсаттары көбінесе қоғам мәдениетіне және ондағы 

құндылықтар жүйесіне байланысты, ол келесі факторлармен анықталады: 
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- оқушылардың білім деңгейі, яғни олардың білім, білік және дағдыны 

меңгеру дәрежесі, сондай-ақ оқушылардың әртүрлі іс-әрекеттерге белсенді 

араласуына ықпал ететін әмбебап оқу іс-әрекеті; 

- оқушылардың тәрбие деңгейі – қоршаған дүниеге, табиғатқа, қоғамға, 

тұлғаға деген дүниетанымдық көзқарастар, сенімдер, көзқарастар жүйесі; 

- оқушылардың қабілетін анықтайтын даму деңгейі 

-оқу әрекеті және өзін-өзі дамыту қажеттілігі [1]. 

Оқушылар арасында «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» атты дөңгелек үстел 

өткізілді. Дөңгeлeк үстeл үш кeзeңнeн тұрды. Oлaр: 

1. «Жoл тәртiбiн бiлeйiк, aмaн-eсeн жүрeйiк!»  

2. « Өрт — тiлсiз жaу»  

3. «Суғa түссeң aбaйлa» 

І - кeзeң «Қaрлы кeсeк» әдiсi aрқылы оқушыларға жол ережелері 

бойынша сұрақтар қойылды.  

1. Бaғдaршaм дeгeнiмiз нe? Oның aдaм өмiрi үшiн қaндaй пaйдaсы бaр? 

2. Жoлдaғы қoзғaлыс бaғдaршaмның бaсқa қaндaй бeлгiлeрмeн рeттeлeдi? 

3. Жүргiншiлeргe қaй жoлмeн жүру кeрeк? 

4. Жиeк жoл бoлмaғaндa шe? 

5. Жoлдың қaй жaғынaн жүру кeрeк? 

6. Қoғaмдық көлiккe қaй жeрдeн oтырaсыз? 

7. КЖТ дeгeндi қaлaй түсiнeсiңдeр? 

8. Вeлoсипeдпeн нeшe жaстaн бaстaп жoлмeн жүругe бoлaды? 

9. Жaғa жoл дeгeн нe? 

10. Көшeдe бaғдaршaм бoлмaсa нe iстeу кeрeк? 

Сұрақ қою арқылы оқушылардың жол ережелерін жақсы білетін 

байқадық. Қазіргі жас ұрпақтың жолда жүру ережесін білуі өте қуантарлық 

жағдай деп ойлаймын.  

 ІІ кезең «ПОПС» формуласы арқылы өрт туралы оқушылар өз ойларын 

жеткізді. 

 Бiрiншi сөйлeм: «Мeнiң oйымшa ...»  

 Eкiншi сөйлeм: «Сeбeбi, мeн oны былaй түсiндiрeмiн ...»  

 Үшiншi сөйлeм:«Oны мeн мынa фaктiлeрмeн, мысaлдaрмeн дәлeлдeй aлaмын»  

 Сoңғы сөйлeм: «Oсығaн бaйлaнысты мeн мынaдaй қoрытындығa кeлдiм....» 

Өрт – бұл aдaмның өмiрi мeн дeнсaулығынa, қoғaм мeн мeмлeкeткe 

зиянын тигiзeтiн, қoршaғaн oртaғa үлкeн мaтeриaлдық зaқым кeлтiрeтiн, 

қoршaғaн oртaдaғы зaттaрдың бaқылaусыз жaнуы. 

Өрттi сөндiрудiң нeгiзгi құрaлдaры: 

Су — өрттi сөндiрудiң нeгiзгi құрaлы. Су элeктр өткiзгiш, сoндықтaн oны 

тoқтa тұрғaн жүйeлeр мeн жaбдықтaрды сөндiругe пaйдaлaнуғa бoлмaйды. 

Элeктр сымдaрғa судың түсуiнeн қысқa тұйықтaлуы бoлуы мүмкiн. 

Құм — өрттiң шaғын oшaқтaрын сөндiру құрaлдaрының eң қaрaпaйымы 

бoлып тaбылaды. Oның oтты сөндiрудeгi әрeкeтi — oл жaнғыш зaтты 

сaлқындaтaды. 



886 
 

ІІІ кезең «Суғa түссeң aбaйлa» бoйыншa oқушылaрғa бейнематериал 

(https://youtu.be/iN6vCmGJJ5E) көрсетіліп, «КІМ НЕ ТҮСІНДІ?» әдісін 

пайдалана отырып, суға шомылудың негізгі ережелері талқыланды. 

Бейнематериалдан не 

түсіндің?  

Бейнематериалда не 

қызықтырды? 

Бейнематериалда не 

түсініксіз болды? 

   

   

Күнделікті өмірде адам баласын қоршаған қауіп-қатер аз емес. Соның 

ішінде біз бүгін жолда жүру ережелерімен, су және өрт  қауіпсіздік ережелерін 

еске түсіріп, алдын алу жолдарымен таныстық. Өмірде кездесетін қауіпті 

жағдайлардың болуы, болған күнде өзімізді қалай ұстауымыз керек, нені 

білуіміз керек екендігі жайында мағлұматтар алдық. Қандай жағдай болмасын 

сабырлылық сақтауға тырысу керек. Өмірде бәріне дайын болу керек. Жан - 

жақта болып жатқан оқиғалардан хабардар болулары керек.  

Мектептегі өмір қауіпсіздігінің негізгі мақсаты – оқушылардың бойында 

қауіпсіз мінез-құлық түрін, яғни қызметтің барлық салаларында қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің басымдылығын сезінетін, қауіпсіз әлеуметтік-тұрмыстық 

жағдайды қамтамасыз етуде үнемі белсенділік танытатын тұлғаны 

қалыптастыру. тұлғалық болмыс, физикалық және рухани денсаулықты 

сақтауға ұмтылады [5, 15-18]. Оқыту әдістемесі де білім берудің маңызды 

мақсаттарының бірі мектеп оқушыларының табиғаттың тұтастығы мен бірлігіне 

негізделген ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, оның жүйелі және деңгейлік 

құрылыс, көптүрлілік, адам мен табиғаттың, адам мен қоғамның бірлігі. 

Сонымен қатар, мектептегі өмір қауіпсіздігі әртүрлі жүйелердің (биологиялық, 

экологиялық, техникалық және т.б.) құрылымы мен қызметі туралы, олардың 

өзара әрекеттесуінде табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы туралы білімдерді 

қалыптастыруға бағытталған. 
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ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Тугелбаева Д.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

      ХХІ ғасыр - жеке тұлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. 

Қазіргі таңда елімізде болып жатқан жаңартулар оқу-тәрбие жұмыстарының 

бағыт-бағдарының заман талабына сай жасалуын міндеттеп отыр. Білім беру 

жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 

мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және жеке 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру,-делінген Қазақстан 

Республикасының Білім туралы заңында.[1] 

      Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік үлгісі қалыптасуда, 

білім алушының тұлғалық дамуына бағытталған оқытудың жаңа 

технологиялары пайда болуда. Солардың бірі -проблемалы оқыту 

технологиясы. 

      Заманауи білімдендірудің мақсаты мамандарды шығармашылыққа 

дайындау екені даусыз. Шығармашылық дегеніміз жаңалықты(жаңа нысана, 

жаңа білім, жаңа проблема, жаңа әдіс ) ашу. Осыған орай, проблемалық 

оқытудың өзі де шығармашыл процесс: бейқалыпты ғылыми-оқу мәселені 

бейқалыпты әдістермен шешу. Соңғы кезде кең тараған оқу түрінің мәні: 

мұғалім жаңа білімді дайын түрде баяндамай, оқушылардың алдына 

проблемалық сұрақтарды қойып, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін 

іздеуге бейімдейді. 

     Атамыш оқыту  жаңадан ғана пайда болған жоқ. Кезінде бұған өз үлес 

қосқан педагог-ғалымдар: Сократ, Руссо, Дистерверг, Ушинский. Мысалы, 

Дистервергтің дәлелдеуінше, « жаман ұстаз  ақиқатты айта салады, жақсы ұстаз 

оны іздеп табуды үйретеді».  

     Проблемалық оқыту американдық психолог, философ және педагог Джон 

Дьюидің (1859-1952) идеяларына негізделді.Проблемалық оқыту схемасы 

процедуралар тізбегі ретінде ұсынылған, оның ішінде: мұғалімнің оқу-

проблемалық тапсырмасын қоюы, студенттерге проблемалық жағдай туғызуы; 

пайда болған мәселені білу, қабылдау және шешу, оның барысында олар жаңа 

білім алудың жалпылама жолдарын меңгереді; есептердің нақты жүйесін шешу 

үшін осы әдістерді қолдану. Проблемалық жағдаят – қолда бар білім, дағды, 

көзқарас пен талап арасындағы қайшылықпен сипатталатын танымдық 

тапсырма. 

     Проблемалық оқытуды  ойдағыдай іске асыру үшін шәкірттерге ұсынатын 

проблемалық сұрақтар жүйесін жасап шығу қажет. Ескеретін жайт: кез келген 

сұрақ проблемалы бола бермейді. Проблемалы сұрақтың жауабы дайын 

болмайды, оны оқушы міндетті түрде өзі іздеуі шарт. Ол сұрақ баланың сана-

сезімінде қиындық туғызуы қажет.Оқушы іштей түйсінген ойлау  қиыншылығы 

проблемалық жағдаят деп аталады.[2] Проблемалық сұрақ, бір жағынан, қиын 
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болуы, екінші жағынан, оқушының шамасына  лайық болуы керек. Осындай 

проблемалық жағдаят туғызу, проблемалық сұрақ қою – проблемалық 

оқытудың алғашқы кезеңі. 

     Келесі кезеңінде бала іштей өз білімін талдап, таңдап, олардың жауап алуға 

жеткіліксіз екенін анықтайды да ізденіс жолына белсенділікпен түседі. Үшінші 

кезеңде ол сұрақтың жауабын дұрыс шеше білу амалдарын, жаңа білімді 

меңгереді. «Мен білдім!» деген қуанышты жағдайға жетеді. Кейінгі кезеңдерде 

дұрыс жауапты тексереді, алғашқы гипотезамен салыстырады, алынған білім 

мен білікті қорытындылайды, жинақтайды. 

     Мұғалім проблемалық оқытудың барысында  оқушы ойына, пікір 

қайшылықтарына дұрыс бағдар жасай отыра, жауап табу әдістерін үйретеді. 

Әдетте, оқытудың бұл түрі жаңа оқу материалын түсіндіру кезеңінде 

қолданылады. Сонымен, проблемалы оқытудың  ерекшелігі: оқушыға дайын 

білім берілмей, одан проблемаларды ізденіс арқылы шешу талап етіледі,осы іс-

әрекеттің нәтижесінде оқушылар кәсіби білімді, дағды мен біліктерді меңгеріп, 

ойлау қабілеттерін дамытады.[3] 

     Проблемалы оқыту технологиясы – бұл проблемалы жағдайларды, 

оқушылардың белсенді танымдық қызметін ұйымдастыруға негізделген 

технология. Педагогикалық проблемалы жағдай белсенділікті оятатын 

әрекеттердің, таным обьектісінің жаңалығын, маңыздылығын, сұлулығын және 

басқа да ерекшеліктерін айқындайтын мұғалім сұрақтарының негізінде 

туындайды. Психологиялық – проблемалық жағдай жасаудың өзіндік жеке 

ерекшеліктері бар. Тым қиын не тым жеңіл танымдық міндет оқушылардың 

ойында проблемалық жағдай туғызбайды. 

      Проблемалы жағдайларды оқу үрдісінің барлық, яғни жаңа тақырыпты 

түсіндіру кезінде, жаңа сабақты бекіту, тексеру кезеңдерінде ойластыруға 

болады.  

  Проблемалық оқытудың артықшылықтары: 

 Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін арттырады; 

 Оқу еңбегіне қызығушылығын арттырады; 

 Оларды өздігінен саналы жұмыс істеуге үйретеді; 

 Берік білімге, оқытудың жоғары нәтижесіне жеткізеді. 

Проблемалық оқытудың кемшіліктері: 

 Оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруға әлсіз ықпал ету; 

 Мақсатқа жету үшін көп уақыт жұмсау. 

     Проблемалық оқытудағы оқушының шығармашылық іс-әрекетін бұлай 

тұжырымдауға болады:  

1. Оқу материалының мазмұнын талдау, саралау. 

2. Проблеманы ашу, өнім жасаушы шығармашылық еңбекке қол жеткізу. 

3. Қорытынды жасау, өзіне-өзі баға беру, саралау. 

   Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні,проблемалық оқыту – ғылыми 

дүниетанымды қалыптастырудың негізгі тәсілі, ол адамның танымдық және 

практикалық қызметін реттеп отыратын белгілі бір жеке бастық субъективтік 

тұрғы ретінде ұғынылады,дүниетаным теориялық білімнің, практикалық 
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тәжірибенің, идеялық-эмоциялық бағалардың жоғары синтезі ретінде 

анықталады. Проблемалық оқытуға негізделген тапсырмалардың қай түрі 

болмасын, оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін талап етеді, ол 

тапсырмалардың барлығы – оқушылардың шығармашылық қабілетін дарынын 

дамытуға бағытталады. 
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Аннотация: бұл мақалада қашықтықтан оқыту – білім берудің 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге 

асырылатын арнайы түрі. Онлайн оқыту интернет, білім, компьютерге 

немесе интернетке қосылған басқа гаджетті пайдаланып білім мен 

дағдыларды игеру.Логопед маманының онлайн білім берудегі қызметі мен 

ерекшелігі қаралған.  

Аннотация:  дистанционное обучение-особый вид образования, 

осуществляемый с помощью информационно-телекоммуникационных 

технологий. Онлайн обучение интернет-образование, приобретение знаний и 

навыков с помощью компьютера или другого гаджета, подключенного к 

интернету.Рассмотрены особенности и функции логопеда в онлайн 

образовании.     

Annotation:   distance learning is a special type of education carried out with 

the help of information and telecommunication technologies. Online learning is 

online education, the acquisition of knowledge and skills using a computer or other 

gadget connected to the Internet.The features and functions of a speech therapist in 

online education are considered.  

      Кілт сөздер:инклюзивті оқыту, даму, шығармашылық, психологиялық 

мәдениет, педагогикалық мониторинг. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, развитие, творчество, 

психологическая культура, педагогический мониторинг. 
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 Қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагог қызметкерінің жанама 

(алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды 

қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту.      Қашықтықтан білім беру 

технологиялары қашықтықтан оқу сабақтарын «оnline», «offline» режимінде 

өткізуге негізделген. «Оnline» режимінде оқу сабақтары нақты уақыт 

режимінде оқудың өзара іс-әрекет ету үдерісін қарастырады 

(бейнеконференция, интернет желісімен хабар алмасу, телефон аппараты 

арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім 

алушы арасындағы асинхронды тілдесудің (электрондық пошта, 

кейіннен  қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша 

білім алушының оқулықпен жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырады. 

Қашықтықтан оқыту – білім берудің ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асырылатын 

арнайы түрі. Онлайн оқыту интернет, білім, компьютерге немесе интернетке 

қосылған басқа гаджетті пайдаланып білім мен дағдыларды игеру.Онлайн-білім 

беру оқушыларға білім беру ортасына толығымен енуіне мүмкіндік береді: 

дәріс оқып тыңдау, тапсырмаларды орындау, мұғалімдермен кеңесу және 

желіге қосылу арқасында сыныптастармен сөйлесу. 

«Қашықтықтан оқыту» түсінігі оқушы мен мұғалім арасындағы 

қашықтықтың бар екенін көрсетеді. «Онлайн-оқыту» тақырыбы интернет-

байланыс арқылы жүреді. Яғни, мұғалім мен оқушы бір-бірінен бөлек 

тұрады.Ал логопед мамамының қашықтықта баламен жұмыстануында көптеген 

артықшылығы мен кемшіліктері бар.  

Логопед(грек тілінен. logos - сөйлеу және paideia - білім) - ересектер мен 

балалардағы дикция ақауларын түзететін маман. Мамандық психологияға 

қызығушылық танытқандарға сәйкес келеді (мамандық таңдауды мектептегі 

пәндерге қызығушылық бойынша қараңыз). 

Логопед баланың анық сөйлеуін, дыбыстардың дұрыс шығуымен 

айналысады. Айта алмайтын, тілі келмей жүрген дыбыстарды қояды.Ол үшін 

түрлі жаттығулар,тыныс жолдарымен жұмыс,массаж тағы басқа арнайы 

шаралар жасайды. Ал дефектолог -психофизикалық даму ерекшеліктері бар 

балаларды әлеуметтік ортаға бейімдей отырып, оқытып үйрететін, сөйлеу 

машығын қалыптастыратын қызметі неғұрлым ауқымды маман.Яғни 

дефектолог маман денсаулығында ерекшеліктері анықталған балалармен 

жұмыс істейді. Бірақ екі мамандық тығыз байланыста қабысып 

жатыр.Сондықтан егер балаңыздың бойынан, әрекетінен, мінез-құлқынан 

ерекшеліктерді байқасаңыз дәрігердің кеңесін алу керек. Мұғалім – логопед 

жұмысында баламен тіл табысу ең басты мәселе болып қалады. Жұмыстың 

формасы мен тәсілдерін таңдау кезінде осыны есте сақтау қажет. Сөйлеу тілін 

қалыптастыру жағдайына ата-аналар жиі қатысса, логопед пен баланың 

жұмысына оң әсер етеді. Ата-аналар дабыл қағып, үнемі ізденісте болған 
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жағдайда ғана нәтиже шығатыны белгілі.Сол себепті логопедттің ұсыныстарын, 

берілген кеңестерін бұлжытпай орындау керек.Менің ойымша бұл кемістіктерді 

жоюға болады.Тек оны логопед маманы ғана емес сондай-ақ ата-анамен 

бірлесіп жасалған жұмыс нәтижесін береді. 

Мамандық ерекшеліктері: арнайы таңдалған жаттығулардың, массаждың 

және басқа әдістердің көмегімен логопед адамдарды дұрыс сөйлеуге үйретеді, 

б.а. сөздерді жарылмай, лексипсіз, кекірместен айту және т.б. Логопед 

дыбыстарды айту кезінде тіл мен еріннің дұрыс орналасуына көмектеседі. 

Дағдыларды бекіту үшін қамқоршыдан мәтіндерді және тілдің бұралуын оқуды 

сұрайды. Жақсы логопед сөйлеу бұзылыстарының көпшілігімен айналыса 

алады, бірақ бір немесе басқа мамандану арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізуге 

болады. Мысалы, кекіруді емдеуге немесе оқу мен жазудағы проблемаларды 

(дислексия мен дисграфия) жою туралы. Емдеу кем дегенде бес айға созылады. 

Кейде ауыр науқастарда процесс бір жылға немесе одан да көп уақытқа 

кешіктіріледі. 

Логопед тек балалармен ғана айналыспайды. Адам бала кезіндегі 

дикциямен шешілмеген мәселелерді ересек өмірге ауыстырады. Ол да 

логопедке жүгіне алады. Кейде сөйлеу проблемалары инсульт немесе бас 

жарақатынан болады. Бұл жағдайда арнайы техникасы бар логопедтің көмегі 

қажет. 

Жұмыс орны: логопедтер балабақшаларда, емханаларда, ауруханаларда, 

есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға психологиялық -педагогикалық 

оңалту мен түзету орталықтарында жұмыс жасайды. Кәсіби мамандар үшін 

жеке логопедиялық кабинет ашу мүмкіндігі бар. 

Маңызды қасиеттер- логопедтің жұмысы үлкен шыдамдылық пен ізгі 

ниетті қажет етеді. Дыбыс айтуында ақаулары бар адамдар жиі өз 

кемшіліктерінен ұялады және олармен қарым -қатынаста мүмкіндігінше дұрыс 

сөйлеу керек, олардың көңілін көтеру, қолдау көрсету керек. 

Қорыта айтқанда, қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы болса, оны 

ұйымдастыруда ең бастысы электрондық материалдар, қашықтан оқытудың 

дидактикалық жасалымы, педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады. 

Бұл біліктілігі жоғары, зияткерлік және кәсіби деңгейі дамыған, халықаралық 

дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор көмегін тигізеді. 

Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары: 

 Заман талабына сай ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар 

мен құралдарды қолдану; 

 Интерактивті әрекеттесу формалары; 

 Сапалы білім алу; 

 Уақытты үнемдеу; 

 Ыңғайлы уақытта оқу; 

 Территориялық шектеулер жоқ; 

 Денсаулық күйі бойынша шектеулер жоқ. 

Бұл оқыту технологиясы білім берудің ортасында тұратын оқыту 

жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде мұғалім оқушының жүмыстарын, 
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жеке қызығушылықтары мен сұраныстарын ескереді. Білім беру жүйесінің 

ортасында оқушы тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі тұтасымен өзгереді. 

Мұғалім оқушыға арналған өзіндік жұмыстарды, тәрбиеге қатысты 

жұмыстарды  ұйымдастырумен шұғылданады. Қашықтықтан оқыту 

технологиясын қолдану да мұғалімнің рөлі арта түседі және өзгереді. 

Қашықтықтықтан оқыту технологиясы – оқушы дайындау мен олардың 

біліктілігін әрі қарай тереңдете арттыру бағытындағы осы заманның ең әсерлі 

де тиімді жүйесі болып табылады және болашақта алатын орны орасан екені 

даусыз.  
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Тұңғыш елбасының Қазақстан халқына жолдауында айқындалған негізгі 

басым бағыттар мен міндеттерді іске асыру үшін білім беру мазмұнын 

жаңартумен қатар, оқытудың жаңа тәсілін, қазіргі заманғы педагогикалық 

технологияларды қалыптастыру өмір талабы екендігіне баса назар аударылады. 

Қазіргі уақытта республикамыздағы білім беру жүйесінің негізгі міндеті - 

Қазақстандық түлектердің білім деңгейін халықаралық деңгейге көтеру. Осы 

мақсатта еліміздегі аса маңызды және кезек күттірмейтін міндеттер 

мектептерде қазіргі заманғы мемлекеттік білім беру стандарттарын енгізу, 

кадрларды дамыған кәсіби дағдылармен қамтамасыз ету, өркениеттің ғылыми-

әдістемелік бағытын ынталандыру, базалық оқу бағдарламалары, мектептердің 

жаңа буынына көшу, орта білім беруді ақпараттандыру, сондай-ақ білім беру 

саласындағы жүйелі жұмыс түрлерін айтуымызға болады.  

Қазір әлемдік білім беру жүйесін оқытуға бағытталған жаңа білім беру 

жүйесі құрылды. Бұл білім беру парадигмасының өзгеруіне, білім беру 
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мазмұнының жаңаруына, жаңа дәстүрлер мен жаңа қауіптердің пайда болуына 

байланысты. Мұнда маңызды мәселелердің бірі педагогтердің қоғамның 

талаптарына сәйкес білім беруі және кәсіптік даярлау саласындағы 

инновациялық қызметтің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі болып 

табылады [1]. 

ХХІ ғасырдағы қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін білім беру 

мәселелерін шешудің жолдары, бұл білім беру сапасын арттыру, ғаламторды, 

компьютерлік желілерді, электроника мен телекоммуникацияларды 

компьютерлендіру, сондай-ақ, электрондық оқуларды дайындауда деп 

түсінеміз. Мұндай мәселелер заманауи талаптарға сәйкес келетін студенттердің 

оқу сапасына үлкен әсер етеді.  

Жаңа электронды оқулықтардың пайда болуымен білім беру мазмұны да 

өзгеретіні сөзсіз. Болашақта әрбір студент интернет, электронды желілер, 

компьютерлік технологиялар арқылы білім әлеміне енеді, онда барлық қажетті 

білімді толық көлемде алуға, қажетті анықтамалық ақпарат алуға, ғылыми 

салада оң тәжірибе алуға және шетелдегі жағдай туралы білуге мүмкіндік 

алады. 

"Инновация" термині қазіргі білім берудің теориясы мен практикасында 

кеңінен қолданылады. Ол жаңа, жаңашылдық, жаңару дегенді білдіреді, яғни, 

С. Ожеговтың сөздігіне сүйенсек, «инновация» алғаш рет шыққан, құрылған, 

жақында пайда болған, бұрынғысын ығыстыратын, алғаш ашылған, бейтаныс 

деген ұғымды береді. Инновация ұғымы әр елде әр түрлі түсіндірілді. Кейбір 

мемлекеттерде, мысалы АҚШ, Нидерланды елдерде бұл термин кең таралған. 

Сондықтан ғылыми-педагогикалық, техникалық, саяси әдебиеттер мен баспа 

басылымдарын зерделей отырып, әрбір елде осы құбылысқа қандай қатысы бар 

екенін анықтау мақсатында Ресейде, шетелде, ТМД елдерінде, Қазақстанда 

"инновация" ұғымына көптеген анықтамалар берілгенін көреміз. 

Қазақстандағы тұңғыш ғалым Немербай Нұрахметов қазақ тіліндегі 

"инновация" ұғымын айқындап, ол «инновация, инновациялық процесс, 

инновацияларды құру, дамыту, енгізу және тарату бойынша білім беру 

мекемелерінің жеке қызметі» деген қорытындыға келді [2]. 

Білім беру үдерісінде педагогикалық инновацияларды енгізудің  кезеңін 

атап өтуге болады: 

I кезең: жаңа идеяны іздеу. Ақпараттандыру және инновацияларды 

ұйымдастыру, инновацияларды іздеу. 

Екінші кезең: ұйымдастырушылық инновациялар. Білім беру процесінде 

инновацияларды алғашқы тексеру. 

III кезең: инновацияларды енгізу. Білім беру процесінде инновациялық 

әдістер мен тәжірибелерді қолдану. 

IV кезең: инновацияларды растау. Білім беру процесінде инновацияларды 

қолдану нәтижелерін бағалау [3]. 

Қазақстанда әлемдік білім беру жүйесіне ықпалдасу үшін жаңа білім беру 

жүйесі құрылды. Бұл үдеріс педагогика мен білім беру үдерісіне нақты 

өзгерістер енгізуді ғана емес, сонымен қатар жетістіктерді тестілеу, жастардың 
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шығармашылық қабілеттерін дамыту, мұғалімдердің қызметін жаңа 

ұйымдастыру арқылы елде болып жатқан түрлі қызмет салаларында білім беру 

қызметін саралауды талап етеді. 

 Қазіргі мұғалім: 

- педагогикалық шеру бойынша жүйелі жұмыс;  

- педагогикалық өзгерістердің қысқаша мазмұны; 

- ойлаудың жаңа жүйесін игеру; 

- студентпен ортақ тіл таба білу; 

- білімді, білікті және салмақты болуы тиіс [4]. 

Осындай маңызды мәселелердің бірі қоғамның талаптарына сәйкес 

ұрпаққа білім беру, тәрбие беру саласындағы инновациялық іс-әрекеттің 

педагогтерінің ғылыми-педагогикалық негіздерін игеру.  

XXI ғасырда ғылым мен технология дамып, ақпарат ағындары көбейген 

кезде мектептің негізгі міндеті жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру болды. 

Ғылым мен техниканың тез дамуымен, ақпараттың күшті деңгейінде білім беру 

мекемелерінің негізгі міндеті - ақыл-ой қабілеттерін қалыптастыру, адамның 

қабілеттері мен таланттарын дамыту. Бұл мұғалімнің тынымсыз ізденісі мен 

шығармашылығының жемісі болып табылатын заманауи білім беру 

стратегиясының жаңаруы.  

Сонымен қатар әр оқушының қабаттарына байланысты оның тәуелсіздігі, 

қызығушылығы, шығармашылығы оқытылады. Бұрын мемлекеттік білім беру 

стандарттары деңгейінде оқу үдерісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

технологияларды қолдануды сөзсіз талап етеді.  
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Система образования сегодня претерпевает глобальные изменения, 

поэтому ее целью является развитие учащегося как коммуникативной 
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личности. Следовательно, основная задача современного образования - 

вырастить конкурентоспособных граждан, владеющих навыками и умениями 

коммуникации. В рамках данного направления образования актуальны вопросы 

языковой политика Казахстана, которая подразумевает овладение тремя 

языками (казахским, английским, русским), где важно отметить статус 

казахского языка – государственного и русского – языка межнационального 

общения.  

Русский язык как учебный предмет призван способствовать уважению к 

изучаемому языку, осознанному отношению к духовной ценности русского 

народа, развивать коммуникативную готовность к повседневной жизни и 

будущей профессии, распознавать национальные особенности русского и 

казахского языков. Образованная языковая личность быстро приспосабливается 

к меняющемуся современному обществу. Овладение культурой языка 

международного общения в многонациональном обществе, распространение 

многоязычия в мире - естественный процесс, связанный с фундаментальными 

изменениями в экономике, политике, культуре и образовании [1]. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена многими причинами: 

необходимостью развивать познавательную активность современных 

школьников, повышать цифровую грамотность и формировать  

коммуникативные навыки и умения обучающихся на уроках русского языка 

посредством разнообразных игр. 

Лингвистическая игра - хороший инструмент для привлечения интереса к 

русскому языку учащихся 5 класса особенно при изучении сложных тем. Игры 

должны быть грамотно использованы учителем-филологом в его 

педагогической деятельности, поскольку применение различных 

лингвистических игр на уроке русского языка является средством интенсивного 

изучения языка. 

С целью определить методические особенности использования 

лингвистических игр на уроках русского языка был проведен методический 

эксперимент в 5 «Г» классе КГУ «Специализированная гимназия № 21 имени 

Аль-Фараби» отдела образования города Актобе  в период с 1 сентября 2021 

года по 19 марта 2022 года. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить учебно-методическую литературу по теме исследования; 

- разработать программу использования игр на уроках русского языка в 5 

классе;  

- подготовить планы уроков русского языка и провести их с помощью 

лингвистических игр; 

- провести анализ полученных результатов, сделать выводы. 

По мнению многих педагогов и психологов (Д. Б. Эльконина [2], С. Л. 

Рубинштейна, А. С. Макаренко, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. А. 

Шмакова, П. И. Пидкасистого и др.) возможности игры неисчерпаемы. Игры 

включаются в процесс воспитания и обучения личности человека с момента его 

младенчества. Исследованиям педагогических возможностей дидактической 
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игры посвящены работы В. М. Букатова [3], О. С. Газмана, Н. П. Аникеевой, Д. 

Н. Кавтарадзе, М. В. Кларина, П. И. Пидкасистого, Ж. С. Хайдарова и др. 

Для разработки программы эксперимента были изучены Типовая учебная 

программа по русскому языку и учебник 5 класса [4]. 

В программу вошли следующие темы занятий по русскому языку: 

«Музыкальная душа», «Страна чудес Л. Кэролла», «Промелькнувший метеор», 

«Чудо музыки в творчестве К. Г Паустовского», «Посол страны детства», 

«Сказки о художниках» и другие. Остановимся на некоторых из них.  

В ходе изучения темы «Страна чудес Л. Кэролла» (грамматическая тема 

«Глаголы в будущем времени») была использована  игра «Бином».  Название 

игры означает единство двух элементов, «пару», «двойку». Данная игра 

довольно сложная, поэтому на начальном этапе внедрения играли данную игру 

без ограничения во времени. Суть в том, чтобы играющие создавали бином из 

двух случайно выбранных слов и связывали их посредством сервиса  Learning 

Apps. Цель игры – научиться формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них. 

Ученики 5 класса приняли активное участие в закреплении новой темы. 

Например, для слов летчик и чернильница ученики предложили такие 

варианты:1) Будущий летчик, курсант училища, сдает экзамен, а его бабушка 

держит, «на удачу», палец в чернильнице; 2) Когда я писал слово «летчик», я 

задумался: какую же букву писать после «ч»?! Думал так долго, что в 

чернильнице высохла чернила, и я ничего не написал; 3) Летчик любовался 

тучами: с одной стороны, они переливались множеством цветов заката, а с 

другой — словно опрокинулась огромная чернильница — были совершенно 

фиолетовыми. 

По результатам проведенной работы было замечено, что ученики 

увлеченно работали со словами, объединяя их в предложения, грамотно 

использовали лексические единицы, несмотря на ограничения во времени, и 

предложили несколько вариантов. 

В ходе урока на тему «Чудо музыки в творчестве К. Г Паустовского» 

(грамматическая тема «Имя числительное») посредством интерактивной доски 

была проведена игра «Кто больше?». Цель игры - понять общее содержание 

текста, определяя ключевые слова и словосочетания, извлечь нужную 

информацию по теме из разных источников, используя имена числительные  

Деятельность учеников на уроке заключалась в том, чтобы вспомнить как 

можно больше фразеологизмов, в состав которых входит числительное, 

указанное на экране. Например, числительное один: один на один, семеро 

одного не ждут, играть первую скрипку, первый блин комом, одного поля 

ягода; два: ум хорошо, а два лучше, меж двух огней, ни два ни полтора, два 

сапога пара, от горшка два вершка; три: заблудился в трех соснах, лить слезы 

в три ручья, наговорить с три короба, согнуться в три погибели… Четыре: на 

все четыре стороны, сидеть в четырех стенах. 

Таким образом, проведенный методический эксперимент по 

использованию лингвистических игр посредством интерактивной доски, 
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различных платформ и сервисов на уроках русского языка в 5 классе 

доказывает необходимость включения игровой деятельности в учебный 

процесс, что позволяет: 

- пополнять и активизировать словарный запас учеников,  

- формировать коммуникативные навыки и умения, развивать способность 

правильно выражать свои мысли; 

- повышать познавательную активность учащихся, а также интерес к 

изучению русского языка. 

Лингвистическая игра - одна из самых активных и эффективных форм 

приобретения знаний, поскольку она окрашивает эмоциональный фон занятия, 

позволяет рационально использовать время, создает стабильную ситуацию 

достижений целей и в то же время полностью обеспечивает речевое развитие 

ученика. По сравнению с другими методами преподавания преимущество игры 

в том, что она достигает своей цели незаметно для ученика, используя 

способность детей непроизвольно запоминать игры.  
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Қазіргі уақытта елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы 

ерекшеліктерге байланысты физика саласындағы дарынды оқушылармен 

жұмыс істеудің маңыздылығын  бағалау – физика мен техника саласындағы ең 

жоғары деңгейдегі мамандардың санын көбейтіп дайындаудың аса 

қажеттілігіне әкеліп отыр.  

Жалпы білім беретін мектепте ерекше дарынды балаларды анықтау үшін 

шығармашылық орта құру керек. Кез келген қоғамға дарынды адамдар қажет 

және қоғамның басты міндеті – оларды анықтап, қабілеттерін дамыту. Өкінішке 

орай адамдардың барлығы бірдей өздерінің қабілеттерін өз беттерінше 

mailto:tachon_92@mail.ru


898 
 

дамытуға дайын емес. Көбінесе бұл жағдай олардың отбасына және мектебіне 

тәуелді. Отбасының міндеті баланың қабілетін уақытылы көре білу болса, 

мектептің міндеті – балаға қолдау көрсетіп, оның қабілетін дамыту және оны 

іске асыруға жағдай жасау. Білім берудің басты міндеті – тек  ғылым мен 

техника аясындағы жоғары білімді маман дайындау ғана емес, сонымен қатар 

жалпы мәдениет пен сауаттылық аясында жоғары білімі бар бәсекеге қабілетті 

тұлға қалыптастыру. Ал ол мектепте білім беру деңгейін арттыруға, тұлғаға 

бағдарланған даралап оқыту тәсілін арттыруға және оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға тікелей байланысты. Дарынды 

оқушылармен жұмыстың тиімді түрлерінің бірі әрқашанда әртүрлі деңгейдегі 

мектеп оқушыларының  пәндік олимпиадалары болып табылады. 

Олимпиадалар арқылы  мектеп қабырғасында жүргенде , дарынды оқушыларды 

анықтауға, болашақ мамандығын таңдауға дұрыс және дер кезінде бағыт-бағдар 

беруге, ғылыми-техникалық білімді жастар арасында насихаттауға мүмкіндік 

береді. 

Елімізде осы уақытқа дейін физика пәнінен олимпиадалар негізінен 8-

сыныптан бастап өткізіліп келеді.Кіші олимпиадалар 7-сыныпта өтеді. 

Дегенмен олар бастапқы кезеңде аяқталады: мектепішілік және қалалық 

(кейінгі кезеңдер, атап айтқанда, облыстық, республикалық, бұл сыныпта 

өткізілмейді). Егер бүкіл Қазақстанды алатын болсақ, жалпы негізгі 

мектептердің 7-8-сыныптары, физикадан олимпиадалық қозғалыстан іс жүзінде 

тыс қалып отыр. Сонымен қатар, қазіргі уақытта негізгі мектепте (7, 8, 9-

сыныптар) физикалық олимпиадаларын дайындау және өткізу саласында 

жүйеленген және жеткілікті толық әдістемелік әзірлемелер жоқ. Бұл олимпиада 

қозғалысының бұқаралық сипатына да, оған қатысушылардың физикадан 

дайындық сапасына да кері әсерін тигізеді. 

Физика пәнінен оқушыларды олимпиадаға дайындау жұмыстары 

спиральді жүйе бойынша 7-сыныпты бастап жүргізілуі керек деп есептеймін. 

Бұл олимпиадаға қатысушылардың алдағы жарыстарға жақсы дайындалуына 

да, олимпиадаға қатысушылардың көбірек қатысуына да әкеледі және  

физикаға деген қызығушылықтың төмендеуінің алдын алады. Негізгі мектепте 

олимпиадаларды өткізу барлық мектеп оқушыларының белсенді дамуына, 

мектеп оқушыларының да, физика пәнімұғалімдерінің де, мектеп, аудан, қала 

әкімшілігінің және т.б. тарапынан да физикаға көңіл бөлудің артуына әкелетіні 

сөзсіз. 

Физикалық олимпиадалар теориялық және эксперименттік турлардан 

тұрады. Оқушыларды олимпиадаға дайындау әдістемесін, негізгі ережелерін 

келесідей көрсетуге болады: 

 • оқушылармен жүргізілетін жұмыстың мақсаты – оларды физикалық 

олимпиадасының әртүрлі кезеңдерінде сәтті өнер көрсетуге дайындау, сонымен 

бірге оқушылардың бағын сынауға, жарыстарға қатысуға, қиындықтарды 

жеңуге деген құштарлығын қалыптастыру аса маңызды; 

• оқушыларды физикалық олимпиадаларға дайындау алдыңғы 

олимпиадалардың тәжірибесін есепке алуы және теорияны, есептерді шешуді 
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және эксперименттік зерттеулерді қамтитын теориялық және эксперименттік 

турларға дайындықты қамтуы керек;  

• Оқушыларды олимпиадаға дайындау үшін 7-8-сыныптарда екі апта сайын 

орта есеппен екі сағаттан, ал 9-сыныптарда апта сайын екі сағаттан сабақтан 

тыс уақытта өткізілген мақсатқа сай қосымша сабақтар қажет; 

• Оқушыларға  теориялық және эксперименттік тапсырмаларды ұдайы арнайы 

стендте ілу арқылы ұсынған жөн. Бұл тапсырмаларды талдау және талдау 

қосымша сабақтарда жүргізіліп, онда студенттер максималды белсенділік 

танытуы керек. Мұғалім өз шешімдерін толықтыруға, қиын сәттерді түсіндіруге 

шақырылады; 

1. Физикадан олимпиадаларға дайындық зертханалық шеберханадағы 

сабақтарды қамтуы керек, ал мектептегі физика кабинеттерінде заманауи 

құрал-жабдықтар болуы қажет. 

2. 7, 8, - сыныптардағы оқушыларды олимпиадаға дайындауды ажырата білу 

керек, өйткені ол негізгі мектептегі ең төменгі білімге кіретін барлық оқу 

материалы бойынша жүзеге асырылады. 7-8-сыныптарда мұғалімнің таңдаған 

бағдарламасы мен оқулығына байланысты оқушылардың меңгерген 

материалын ескеру қажет. 

3. Оқушыларды олимпиадаға дайындау теориялық және эксперименттік 

турларға да жүргізілуі керек, алайда соңғысын 7-сыныптағы бірінші 

сабақтардан емес, екінші жартыжылдықтың басынан бастауға болады. 

4. Оқушыларды эксперименталды экскурсияға дайындау теориялық 

экскурсияға дайындаудан қиынырақ. Себебі, әдетте студенттердің білімі 

олардың құрылғылармен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларына қарағанда 

кеңірек болады. Сондықтан эксперименталды турға дайындыққа тиісті көңіл 

бөлу керек. 

5. Эксперименттік дайындық үшін зертханалық құрал-жабдықтар болуы қажет. 

Оны іріктеу барысында оқушыларды олимпиадалардың эксперименттік 

турларына дайындау міндетті және қажет екенін білуі және түсінуі тиіс мұғалім 

табанды болуы керек. Зертханада жұмыс істей отырып, оқушы физикалық 

құбылыстарды өз бетінше жаңғыртуға мүмкіндік алады, өлшеу құралдарымен 

жұмыс істеу дағдыларын игереді, өлшеу әдістерімен танысады, өлшеу 

нәтижелерін өңдеуді үйренеді. 

6. Оқушымен жұмыс істеу кезінде әрқашан тапсырмалар мен тапсырмалардың 

мазмұны физика бойынша негізгі мектептегі ең төменгі білім мазмұнына сәйкес 

келуі керек (кез келген бағдарлама үшін).Бірақ 9-сыныпта осы минимумның 

барлығын оқу керек.Тапсырмалар мен тапсырмалардың күрделілігі кезеңнен 

кезеңге бірте-бірте артып, соңғы кезеңдерінде оларды орындау арқылы 

болашақта оның мүшелері оқуын жалғастыра алатын «команданы» құруға 

болатындай болуы керек. 

7. Дайындық теориялық та, тәжірибелік те, әр уақытта қиындығы арта түсетін 

тапсырмалар мен тапсырмалар бойынша жүргізіледі.  9-сыныпта олимпиадаға 

қатысушылардың саны 8-ші және әсіресе 7-сыныптармен салыстырғанда 

азаяды, бірақ ол олимпиадаға үміткерлердің максималды санын қамтитын, 
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олардың функцияларын шеше алатындай үлкен болуы керек , соның арқасында 

олимпиадаға қатысушылар өз өмірлерінде күтіп тұрған сынақтарға жақсы 

дайындалады. 

Оқушыны физика пәнінен олимпиадаға қатысуға дайындау бірнеше 

құрамдас бөліктерді қамтуы керек. Біріншіден, оқушы физика-математикадан 

сәйкес сыныптың мектеп бағдарламасының материалын толық және жан-жақты 

меңгеруі керек – онсыз физика олимпиадасында жоғары нәтижеге жету мүмкін 

емес. Мектеп бағдарламасының материалынан басқа физика пәнінен 

олимпиадалар бағдарламасында қарастырылған көлемде мектепфизика 

курсының қосымша бөлімдерін меңгеру қажет. Олимпиаданың қалалық 

кезеңінің теориялық турларына дайындалу кезінде оқушылар [1] , [2] және [3] 

жинақтарындағы есептерді талдауы қажет (есептерді шығаруға тырысыңыз, ал 

қиындықтар туындаған жағдайда олардың шешімдерімен танысыңыз).  Оқушы 

соңғы кітаппен жұмыс жасағанда эксперименттік экскурсиялардың 

міндеттеріне назар аударып, олардың ең болмағанда кейбіреулерін шешуге 

және өз бетінше орындауға тырысуы керек. Бұл олимпиаданың қалалық 

кезеңінің эксперименттік кезеңіне қатысуға жақсы дайындық болады. 

Дайындықтың осы кезеңінде жоғары деңгейдегі физика олимпиадаларына 

қатысқысы келетін мектеп оқушылары үшін арнайы тәжірибелі мұғалімдер 

жүргізетін арнайы сабақтарға қатысудың пайдасы зор.  

Айта кету керек, мұндай олимпиаданың жеңімпазы болу үшін физика 

бағдарламасының материалын жақсы білу және әртүрлі есептерді шығаруда 

практикалық дағдыларды меңгеру ғана емес, сонымен қатар шектеулі уақыт 

ішінде берілген есептердің шешімін тауып жаза білу қажет. Соңғысы 

оқушылардың физикалық және математикалық дайындығы өте жақсы болса да, 

әрқашан мүмкін бола бермейді. Егер оқушы олимпиаданың қалалық кезеңінің 

екінші теориялық кезеңіне өте алса, онда бұл нәтиже жақсы деп бағалануы 

керек. Олимпиаданың қалалық кезеңіндегі жеңіс – өте жоғары, тамаша жетістік. 

Оқушыны физикадан жоғары деңгейлі олимпиадаларға қатысуға дайындау 

міндеті, егер оқушы физикадан мектеп оқушыларының республикалық 

олимпиадасының қорытынды кезеңінің жеңімпазы немесе жүлдегері бола алса, 

толық орындалды деп санауға болады. Қалай болғанда да, олимпиадаға 

дайындық мектеп бағдарламасын тереңірек меңгеруге, физика курсының 

қосымша сұрақтарын оқуға, әр түрлі есептерді (оның ішінде өте күрделі) шешу 

жолдарын үйренуге мүмкіндік береді. Сайып келгенде, мұның бәрі жақсы білім 

алу тұрғысынан нақты пайда әкеледі және мектептегі бітіру емтихандарын 

және жоғары оқу орнына түсу кезінде ҰБТ тапсыруға оң әсер етеді. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫ БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНЕ 

ДАЙЫНДАУ     

 

Шарипова Л., Сиябаева Т., Сағындықова А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Педагогикалық-психологиялық ғылымның қазіргі даму кезеңінде 

терминологиялық күнделікті өмірде мәні бар педагогикалық менеджмент 

ұғымы жиі қолданылады. Заманауи педагогикалық білім беру мен біліктілікті 

арттырудың маңызды мәселелерінің бірі қосымша білім беру жүйесіндегі 

педагог-психологтарды іске асыруға мамандар даярлау проблемасы болып 

табылады. Білім берудегі басқарушылық қызмет. Менің ойымша, осы 

дайындықты қалыптастырудың оңтайлы жолдарын анықтау қажет,білім 

берудегі басқару феноменін мұқият зерделеу; басқару әдістерін қалыптастыру 

формалары мен педагогтардың құзыреттілігін арттыру қажет. 

Басқарманың жалпы заңдарына сәйкес жұмыс істейтін білім 

басқармасының өзіндік әлеуметтік маңызы бар мақсаттарды қою және оларға 

қол жеткізу тәсілдеріне негізделген ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесінің 

шарттары. 

Соңғы онжылдықтарда білім беру ортасындағы басқарудың қазіргі 

теориясы айтарлықтай ол, атап айтқанда, менеджмент теориясын білу арқылы 

толықтырылды. Педагогикалық менеджмент жаңа ретінде ғылыми бағыт Ю. А. 

Конаржевский, Т. И. Шамованың ғылыми зерттеулерінің тақырыбы болды, П. 

И. Треткова, В.А. Якунин және басқа ғалымдар. 

Қазіргі кезеңдегі педагогикалық менеджменттің дамуы жалпы 

процестермен және үрдістермен білім беруді жаңғырту. Л.И. Берлим 

"ақпараттық қоғамның қалыптасуы жаңа қоғамның дамуымен байланысты 

білім беру парадигмалары. Белгілі бір ақпаратты беруге бағытталған ескірген 

"Білімдіден" айырмашылығы қоғамның бір мүшесінен екіншісіне білім сомасы, 

білім берудің жаңа парадигмасы бағытталуы керек. Білімді үнемі толықтыруға 

http://www.mccme.ru/olympiads/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/
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және жаңартуға, жетілдіруге қажеттілікті қалыптастыру мен дағдыларын 

қалыптастыру, оларды бекіту және құзыреттілікке айналдыру " [1, 276б]. 

Сонымен, Қазіргі парадигма контекстінде жетекші ретінде құзыреттілік 

тәсілін қабылдау білім беруді басқару әдіснамасын қайта қарауды және 

процесті реформалауды негіздеді. Болашақ педагогтарды кәсіби даярлау, атап 

айтқанда – білім беру аспектілеріне қатысты басқару қызметін іске асыруға 

дайындық. 

Заманауи жағдайларында өзекті болуда қалыптастыру мәселесі басқару 

білім беру саласындағы болашақ мамандардың құзыреттілігі. Осыған 

байланысты нақтылаған жөн құзыреттілік тәсіл теориясының жетекші 

ұғымдарының мәні - "құзыреттілік"және " құзыреттілік". Отандық 

педагогикалық ғылымда белгілі бір факт бар екенін ескере отырып осы зерттеу 

аясында осы ұғымдардың мәнін анықтауға қатысты ғылыми пікірталас біз И.А. 

Зимнийдің көзқарасын құзыреттілік тәсілінің теоретиктерінің бірі ретінде 

қабылдаймыз. 

Сонымен, И.А. Зимнийдің пікірінше, құзыреттілік ресурс болып табылады, 

ал құзыреттілік өз кезегінде осы ресурстың (құзыреттің) іс-әрекеттегі нақты 

көрінісі, интеграцияланған сипаттамасы жоғары оқу орнының түлегін белгілі 

бір оқу орындарында қызмет атқару үшін даярлау нәтижесі. 

(құзыреттіліктерде), ситуациялық категориямен, өйткені ол жүзеге асыруға 

дайындықта көрінеді нақты кәсіби (проблемалық) жағдайлардағы кез-келген 

қызмет [2]. 

Құзыреттілік тәсілінің негізгі ұғымдарының мәнін қарастыра отырып, біз 

табиғатты зерттеуге және мұғалімнің басқарушылық құзіреттілігінің мазмұны, 

оның жоғары деңгейінің көрсеткіші басқарушылық қызметті іске асыруға 

дайындық. Оны қалыптастырудың өзектілігі кәсіби маңызды сапа "басқару 

сапасы айтарлықтай дәрежеде" деп негізделеді. Білім беру саласындағы 

басшылардың басқарушылық құзыреттілік деңгейімен анықталады " [1, 279б]. 

Басқару құзыреттілігінің теориялық негіздерін О. Виханский, А.И. Наумов 

негіздеді, Ф.А. Фатхутдинов және басқа зерттеушілер мотивация мәселелерін 

зерттеу аясында кәсіби қызмет. Л.И. Берлим басқарушылық құзіреттілік 

бойынша "ғылыми-зерттеу институты" маманының меңгеру деңгейін түсінеді. 

Басқару міндеттерін шешудің негізделген құралдары " [1, 279б]. 

В.Р. Весниннің пікірінше, басқарушылық құзіреттілік-бұл маманның 

сапалы және сапалы қалыпты және төтенше жағдайларда өз функцияларын дәл 

орындау.   Арасында зерттеуші басқарушылық құзыреттіліктің негізгі түрлері: 

- кәсіби білімдері мен дағдыларымен сипатталатын функционалдық 

құзыреттілік; жүзеге асыру; 

- аналитикалық ойлау қабілетінің болуын білдіретін зияткерлік 

құзыреттілік және 

өз міндеттерін орындауға кешенді көзқарасты жүзеге асыру; 

- жағдайға сәйкес әрекет етуге мүмкіндік беретін ситуациялық 

құзыреттілік [3]. 
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Басқарушылық құзыреттілік құрылымының өзегі, Л.И. Берлимнің 

пікірінше, меншік басқару мәселелерін анықтау және шешудің мәдени 

құралдары. Мәселенің міндеттері аталған құралдарды қалыптастыру даярлау 

және біліктілікті арттыру жүйесі шеңберінде шешіледі. Білім беру саласының 

басқарушы кадрларын даярлау [1]. Сонымен, қазіргі кезеңде болашақ 

мұғалімнің кәсіби дайындыққа дайындығын қалыптастыру жүйесінде басқару 

құзыреттілігінің компоненттерін қалыптастыру маңызды аспект болып 

табылады. Оның негізінде "басқару" тұжырымдамасы жатыр. 

"Басқару"ұғымының әртүрлі түсіндірмелері бар. Қазіргі менеджмент 

теориясының контекстінде бұл терминді ғалымдар келесі тұрғыдан 

қарастырады: 

- қызмет ретінде (В. С. Лазарев, г. Х. Попов, М. М. Поташник және т. б.); 

- бір жүйенің екіншісіне, бір адамның екіншісіне немесе топқа әсері 

ретінде (В. Г. Афанасьев,А. А. Орлов, Н. С. Сунцов және т. б.); 

- субъектілердің өзара әрекеттестігі ретінде (В.Г. Афанасьев, В. И. Зверева, 

П. И. Третьяков, Т. И. Шамова және т. б.). 

Ғылыми көзқарастарды қорытындылай келе, В. А. Сластенин "басқару" 

терминін қызмет ретінде анықтайды, басқару объектісінің шешімдерін 

әзірлеуге, ұйымдастыруға, бақылауға, реттеуге бағытталған осы мақсатқа 

сәйкес, сенімді ұйым негізінде талдау және қорытындылау [4]. 

Қазіргі отандық және шетелдік ғалымдар мәнін анықтайтын екі негізгі 

аспектіні "басқару"түсінігін анықтайды: 

- мектеп идеяларына негізделген функционалдық (басқару функцияларын 

бөлу және талдау) 

-"ғылыми менеджмент"; 

- мектеп идеяларына негізделген жеке тұлға (менеджердің жеке 

қасиеттерін анықтау) "адами қатынастар". 

Қазіргі білім берудегі басқарушылық құзіреттіліктің осы аспектілері келесі 

бағыттар болашақ мамандарды даярлауда іс-әрекеттік және тұлғалық-бағдарлы 

тәсілдер бойынша жасалады. 

Сонымен, қорытындылай келе, қазіргі білім беру саясатының басым 

бағыттарының бірі көп деңгейлі білім беру ұйымдарының табысты 

басшыларын даярлау, тиімді қалыптастыру және дамыту жағдайында білім 

беруді жаңғырту және оңтайландыру міндеттерін іске асыратын ақпараттық 

қоғам. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІН ТӘРБИЕ 

ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 
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 Білім беру барысы қашан да өткір мәселе. Кез – келген қоғамның 

қарыштап алға қарай қадам басуы тікелей ұлт тұрғындарының сауаттылығына 

байланысты. Ал, оның іргетасын жас кезден қалау ең негізгі алғышарт екені 

баршаға мәлім. 

 Мен бастауыш сынып мұғалімі ретінде, дәл осы кезең болашақ тұлғаның 

қалыптасып, бар игілікті бойларына сіңіріп, жетілетін кезі екенін жақсы 

білемін. Сондықтан білім берудың барлық үздік қырын жүзеге асырып, ұлттық 

құндылықты қатар бойға сіңіруге тырысамын. Себебі, дәстүрге құрмет 

көрсетіп, құндылықтардың қадіріне жете білген жан ол ешқашан осал 

болмайды. 

Замана желінің оңынан туып, қазақ халқы егемендікке қол 

жеткізіп,қыранды  көк  байрағын  көтергелі  бері  халық  педагогикасы 

мәселелері қайтадан қолға алынып, зерттеліп, зердеге түсіп, бала тәрбиесінде 

қайтадан жаңаша іске асырыла бастады. Міне, осы жолда тәрбиенің таза, 

шынайы  кәусәр  мөлдір  болуы  ұстаздар,ата-аналар,  жалпы  халық  үшін 

ертеңгі келешектегі ел тағдырын шешетін факторлардың бірі. Себебі, қазірде 

бой көрсетіпқалып жүрген әсіреқызылдық, сәндік, мұражайлық әрі мерзімдік 

ұлттық  тәрбие  тек  өзімізді  өзгенің  алдында  мүсәпір  етіп,  алданышқа 

түсуіміздің алды  болмақ. [1] 

Біз – үлкен болайық, кіші болайық, бәріміз де талай – талай тәлімнің 

төліміз, тоқсан тарау арнамен кеп тоғысқан татымды тәрбиенің жемісіміз...Оны 

айтасыз бағзы заманда көз жұмған арғы бабаларымыз, үлкен әкелеріміз бен 

кіші әжелеріміз де мәңгі өшпес ізгі дәстүрдің өнегесімен бізді баулып жатыр, 

баули да береді... 

Тірлік етуші жан тәжірибе жияды, оны топтап жинақтайды, саралап 

түйіндейді, оны қорытындылайды. Осы қазынасын орайы келсе, өзгелерге 

таратады, игілігіне асырады. 

Адамның өмірлік тәжірибесі, бастан кешкендері әр алуан, аса мол және 

сан салалы. 
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Ата – ана тәрбие мәселесінде өз тәжірибесін, түйген – білгенін, ұстанған 

қағидасын жолай, уақытпен үндестіре түзетіп, өзгертіп, жаңалап жаңғыртып 

отырады.  

Тегінде ең берекелі, ең парасатты тәжірибе – әрине, халық түйген 

тұжырымдар, ғасырлар бойы зергерлік ұқыптылықпен сұрыпталған үрдістер, 

дамыған даналық дәстүрлер, ұстаздық ойлар болса керек – ті. 

Бұның аты – халық педагогикасы. Сонымен халық педагогикасы дегеніміз не? 

Ол халықтың рухани мәдениетіне толқын – толқын ұрпақтардың көп болып, 

қауымдасып қосқан шығармашылық үлесінің нәтижесі. Халық педагогикасы 

халықтың рухани мәдениетінің бір бөлігі, еңбекқор қалың көпшілік мүддесінің 

айқын көрінісі. Халықтың мұң – мұқтажына, қажетіне сай бұл педагогика 

тәрбиенің ең адамгершіл, ең демократияшыл мұраттарын ұсынады. [2, 5 б.] 

 Қазақ халқының сан ғасырлар бойы сақтап келген тамаша дәстүрін сабақ 

барысында байланыстырып, тәрбиенің тамаша құралы ретінде пайдалану өзінің 

тиімділігін байқатпақ. Дана халқымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге 

баулып, еңбек пен ыждахаттылықты алғашқы орынға қоя білген халық. 

Дәстүрдің қай түрін алып қарасақ та адамгершілікке баулып, достық пен 

парасаттылықты, бар игі жақсы қасиеттерді дәріптейді. Дәстүрдің озық үлгісін 

жас буынға таныстыра отыра, оның маңыздылығын қашан да тілге тиек еткен 

жөн. 

Халықтық дәстүр дегеніміз – ұлттық даму процестерінің: таным, наным, 

сенім, ұғым, әдет, ғұрып, мінез, құлық және салт үрдістерінің қалыптасқан, 

жиынтық формасы, рухани, мәдени ғылыми нысандарының жетістіктері, 

тұрмыстық, кәсіптік іс – әрекеттері мен қарым – қатынастарының тарихи – 

қоғамдық тәрбие шаралары. Бір ұрпақтан өтіп екінші ұрпақтың игілігіне 

айналған дәстүрлер екшеліп, жаңарып отырады. Бірақ, ұлттық құндылықтарын 

жоймайды, қайта молыға түспек. [3, 89 б.] 

Бастауыш сынып оқушылары кез – келген ақпаратты жылдам игеруге 

бейім, айтылған сөз бен орындалған әрекетті дереу қағып алып, санаға мықтап 

сақтайды. Оқуға деген ынталары жоғары, намысқа берік. Кез – келген тәрбиеге 

мұқият назар аударып, түйсігіне түйіп жүреді. Сондықтан, дәстүрдің тамаша 

тағылымдарын таныстыра отыра, оны әр сабақпен байланыстырып, рухани 

кемелдеңген тұлғалар қалыптастыру педагогикалық тәжірибенің басым 

бағыттарының бірі. 

Күнделікті тұрмыста, қазіргі күнге дейін «шілдехана», «бесік той», 

«тұсаукесер» және тағы да басқа жөн – жоралғылармен  бүлдіршіндер жақсы 

таныс. Алайда, көбісі оның мән – мағынасына мән беріп, ерекшелігін байқай 

қоймайды. Сол себепті, жыр түрінде, шығармаға арқау ете отыра, бейнежазба 

тәсілінде, ойын ұйымдастыру арқылы, көрініс қою және көптеген әдіс – тәсіл 

арқылы балалардың бойындағы дарынды жан – жақты дамыта отыра, тәрбиені 

қатар сіңіруге болады. Бұл олардың ойлау барысын, сөйлеу тілін, өзін – өзі 

ұстау мәнерін, ұлтқа деген сүйіспеншілігі мен қоршаған ортаға деген мейірімін 

молайта түспек. 
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Жалпы адамзат қауымы өзінің қоғамдық дамуының әр кезеңдерінде, 

тәлімі мен тәртібі үшін пайдаланған тәрбие тәсілдерін жетілдірумен қоса, 

тұрақты заңдылықтарға айналдырған дәстүр – салттарының түрлері де жетіп 

жатыр. Олар халықтық, тайпалық, рулық болып, дәстүрдің ортақ үлгілерін 

көрсетумен бірге, отбасылық және туысқандық ережелер арқылы оны аса үлкен 

нақтылыққа дейін жіктей де алған. Сондықтан да халық педагогикасы мен 

психологиясын ғылыми пән ретінде жүргізгенде, оның осы диалектикалық 

көріністерін аса шебер пайдаланған жөн. [4, 74 б.] 

Қазақ халқы бала дүниеге келген сәттен бастап салт – дәстүрдің озық 

үлгісін жүзеге асырып, оны берік ұстанып келген. Баланың ақыл – ойы 

толықсып, тілі шығып, дүниені тани бастағаннан – ақ «Жеті атасын» жаттатып, 

рулық, тектік, туыстық қарым – қатынастарға мән беріп, бауырмалдық, 

сыйластыққа үндеп келген. Қазіргі таңда көп бала өзінің тегін, руын білмей 

жататындығы қынжылтады. Сондықтан, сабақта мен әр бала өз әулетінің тегін 

білуін ойын түрінде ұйымдастырып, баланың отбасымен жұмыс жасауына 

итермелеймін. Өз отбасының тарихын білген бала, болашақта оны көкейінде 

сақтап, «Жеті атадан аспай қыз алмау» секілді мәселені де ұмытпайтын болады. 

Бұдан бөлек, қазақта дәстүрдің сан алуан түрі бар. Тілге қатысты бата беру, 

сүйінші айту, азан шақырып ат қою, сауын айту және т.б. балаларға жаттату, 

оқыту, өздеріне шағын өлең құрастыру негізінде жүзеге асыруға мүмкіндік 

болса, қимыл – қозғалыс ойындарын дене шынықтыру пәні арқылы жүзеге 

асыруға болады. Қоршаған ортаға қамқорлық таныту, айналаға мейіріммен 

қарау барысында дәстүрдің мысалдарын келтіре отыра экологиялық тәрбие 

беруге болады. Ықылым заманнан бері қазақ халқы барлық нәрсенің парқына 

жетіп, оңтайлы тұстарын ой елегінен өткізіп, оны ұтымды пайдалана білген. 

Тәрбиеге жіті мән берген халқымыз салт – дәстүр арқылы тамаша ойды 

жеткізіп, адам бойына ізгі ниеттерді қалыптастыруға тырысады. 

Олай болса, ұлттық құндылықтарды оқушыларға сіңірудің маңызы 

ерекше: 

- Ол оқушылардың сана – сезімін қалыптастырады; 

- Туған жерге деген құрмет, сүйіспеншілігін арттырып, ұлттық рухты 

асқақтатуға сүбелі үлес қосады; 

- Ана тіліміздің қадір – қасиетін дәріптеп, өнер мен мәдениетті жоғары 

бағалауға, шығармашылық қабілеттің дамуына негіз болады; 

- Жас жеткіншектердің бойына жанашырлық, бауырмалдық, 

намысқойлық пен сенімділік тәрізді қасиеттерді дамытады. 

- Жауапкершіліктің артуына түрткі болып, өз – өзіне деген сенімділік, 

ұлттық құндылықтарға құрмет қалыптасады. 

Әл – Фараби: тәрбие мен тәлім, білім беру мәселелері өзара тығыз 

байланыста қосарлана, бір – бірін толықтыра жүргізілуі тиіс дейді. Шынында 

ұстаз мұраты – білім беру негізінде оқушының бойына адамилық қасиеттерді 

бойлату. Тәлім негізінде тәрбиелеп ізгіліктің нұрында жақсы адамды өмір 

ұясына ұшыру. [5] 
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Білім негізі – бастауышта. Аталмыш саланың маманы ретінде мен де 

қолымнан келгенше аянбай тер төгіп, саналы ұрпақ, сапалы білім беруге 

тырысамын. Болашақтың кілті бүгінгі мектеп партасында отырған 

бүлдіршіндер қолында. Олай болса, ертеңіміздің жарық, еліміздің биіктерден 

көрінуі үшін барлық тиімді әдіс – тәсілдерді қолданып, тәрбиесі бір бойына 

тоғысқан, біліктілігі жоғары тұлғалар даярлау басты ұстанымдарымның бірі. 

Дәстүрді құрмет тұтып, қадіріне жететін, ұлттық құндылықтарымызды 

ұлықтайтын ұландарымыз көп болсын! 
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Көптеген халықтардағыдай, қазақтың да адамның туғаннан қартайғанға 

дейінгі өмір сүру кезеңдерімен байланысты өз күнтізбесі бар. Орыс ғалымы В. 

В. Цыбульский өз еңбегінде «Бұл күнтізбенің пайда болуы Орталық Азияның 

көшпелі халықтарымен байланысты, бірақ ол бүкіл Азияның әртүрлі 

халықтарында салыстырмалы түрде тез таралды», деп атап өтті [ 1, 17 б. ]. 

Сондай-ақ, Қазақстанның археологы, тарихшы  Таисия Николаевна Сенигова 

Оңтүстік Қазақстанның, Созақ ауданындағы Баба-Ата қалашығынан табылған 

археологиялық материалды, яғни дискі тәрізді затты талдау барысында - 

күнтізбелерді түркілер жасағаны, және олардан қытайларға көшкені туралы 

тұжырымдама жасады [2, 154 б.]. Өнертанушы И. В. Захарова, күнтізбенің 

Орталық Азия шығу тегін тани отырып: «Жануарлар циклі әлі күнге дейін 

кейбір халықтарда тоғысып келеді, Орталық Азияда тотемизмнің шежіресі бар. 

Атап айтқанда, бұл Алтайда, Моңғолияда табылған. Бұл сынықтар мойындауда 

көрініс тапты адамның оның жылын атаған жануармен белгілі бір байланысы 

туылған. Әдетте, адам бұл жануарды өлтірмеуі тиіс» деп, қорытынды жасады 

[3, 44 б.].  

Бұл күнтізбені жасаудың бастаулары қоршаған әлемнен - ай фазаларының 

өзгеруін байқау, жұлдызды аспанды, жылдың әр мезгілінің ерекшеліктерін 

зерттеу - осының бәрі көшпенділер өмірінің бір бөлігі болды. Ұрпақтан-ұрпаққа 

осы бақылауларды жинай отырып, ата-бабаларымыз өз күнтізбесін жасады, 

онда бір жыл күн, ай және «токсаннан» (тоқсан күн) құрылды. Осы күнтізбе 

арқылы олар қыстауға көшу уақытын, жазғы жайылымға көшу, мал төлін күту 

уақытын, шабындық жасау уақытын, қыста «соғымды» дайындау уақытын - 

және т.б. анықтады. Сонымен қатар, ол шаруашылық-экономикалық, саяси, 

рухани және мәдени жеке адамның өмірі, сондай-ақ жеке өмірінің ырғағын 

реттейтін қажетті негіз болды. Сайып келгенде, көшпелі халықтың күнтізбесін: 

 1. Шығу тегі бойынша Орталық - Азия көшпенділердің күнтізбесі;  

2. Жылдар атаулары бойынша - 12 жылдық циклдік жануар күнтізбеcі;  

3. Әумақ бойынша және бүгінге дейін ресми әрекет ететін - Оңтүстік 

Шығыс Азия елдерінің ай-күн күнтізбесі;  

4. 12 жылдық циклды есептеуді беретін планета бойынша - Юпитерлік 

күнтізбе, деп қарастыруға болады. 

Көптеген ғалым –зерттеушілердің пікірі бойынша оның нақты атауы – 

«Тенгриан күнтізбесі» деп қорытындылайды. Орталық Азия номадтарының діні 

туралы, оның ішінде қазақтар туралы ғылыми әдебиеттерде, негізінен 

шаманизм феномені зерттелді. Орталық Азияның түркі - моңғол көшпенділерін 

ұлы - тәңірлік дін біріктірді.  Неміс шығыстанушы Г. Дёрфердің пікірі бойынша 

«этникалық құрамына қарамай, аспанды (тәңірі – А. М.) жоғарғы Құдай ретінде 

қастерлеу Орта Азияның барлық ежелгі көшпелілеріне тән болды» [4 ].  Сондай 

–ақ, Рессей шығыстанушы, тарих ғылымдарының докторы С. Г. Кляшторный 

Оркондық руникалық ескерткіштерде тек үш құдай ғана аталған, ол Тәңір 

(түркі. Көк Аспан), Ұмай ана және Ыдырық Йер-Суб (қасиетті Жер-Су), деп 

көрсетеді [4 ]. Көне түркі жазба ескерткіштерінде қағандарды Тәңірдің өзі 

қойған деп жариялаған, ал олардың әскери жорықтары, қайтыс болуы және 
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ескерткіштердің тұрғызылған күндері Жануарлар күнтізбесі бойынша 

көрсетілген, яғни мемлекет, дін және күнтізбе бірліктері ең көрнекі түрде 

осыны көрсетеді.  

И. В. Стеблеваның ойы бойынша Ежелгі түркілерде Тәңірдің қызметі 

келесідей болған:  

1. Жоғарыға көрсету (яғни, жоғарғы құдай); 

2. Тууы, қалыптасу, даму және құрылу функциялары;   

3. Қамқоршылық функция; 

4. Адам тағдырын реттеу функциясы;  

5. Ер адаммен (ата-бабамен) байланыс; 

6. Уақытты реттеу функциясы. 

Тенгриандық Түркі қағандығы құлағаннан кейін де Орталық Азия 

көшпенділерінің дүниетанымының үстем жүйесі болып қала берді. Бұл туралы 

ғалымдардың Махмұд Қашғари, Юсуф Баласағұни, Ата Малик Джувейни, 

Ахмед Иугнеки еңбектері дәлел бола алады. 

Түрлі діндердің ықпалына қарамастан, Ұлы Даланың көшпенділері 

тенгриандық заңдар бойынша өмір сүруін жалғастырды. ХІХ ғасырда Қазақ 

хандығында ислам дінінің ресми тіршілігі кезінде Ч. Уәлиханов Тенгриді 

қазақтардың түсінуін тұжырымдай отырып, «Аспан (Тенгри - А. М.) – бұл ең 

биік құдай», дейді. 

Жыл сайын Еуразияның дала кеңістігінде мұхит шөптері арқылы мыңдаған 

шақырым жүріп өтіп, олар бірнеше ландшафтты және климаттық аймақтарды 

кесіп өтті, олардың айналасында бәрі өзгеріп тұрды – жыл мезгілдері, 

пейзаждар, жануарлар мен өсімдіктер әлемі, ауаның түсі мен судың дәмі. 

Жолда балалар дүниеге келіп, өсті, ұлдар ержігіт аталып, қарттар дұниеден 

озды... Бұл қозғалатын әлемде жолды тексеруге болатын жалғыз тұрақты 

белгілер жұлдыздар болды; көшпенділердің айналасында өзгеріп жатқан әлемде 

тек аспан өзгермейтін болды – Құдай көк Мәнгі Тәнір - Көк Мәңгілік аспан.  

Терең астрономиялық білімсіз тұрақты қозғалысқа негізделген 

шаруашылықтың өзін меңгеру мүмкін болмады.  

Жұлдызды аспанды зерттеуге түрткі болған тағы бір маңызды себеп 

көшпелі өндірістің негізгі өнімінің сипаты болды.  Отырықшылардың негізгі 

өнімі – астық. Сондықтан бір жыл бұрын оған ауа-райы сәйкес келеді ме, жоқпа 

деп, өндірістік цикл кезеңін болжайды. Ал көшпенділердің негізгі өнімі – мал 

болды. Мысалы, құлын ересек болғанға дейін ол өсу сатысынан өтеді және 

олардың әрқайсысында: бір жасар - күлен, екі жасар - тай, үш жасар - құнан, 

төрт жасар – дөнен, бес жасар - бестас деп аталады.  Тек алты жасында ол ат 

(ат) деп аталады.  Осылайша, көшпенділерде ересек күйге жеткенге дейін кез-

келген мал түрінің төлі жылдар бойынша сараланады. 

Бұл күнтізбе көшпендінің ерекше өміршеңдігін, оның жоғары 

адамгершілігін, тұлғалық қарым-қатынастың нәзік мәдениетін қалыптастырды. 

Адамдарға, табиғатқа және аруақтарға келтірілген зұлымдық, әсіресе, циклдік 

уақыт қайтып оралып, оны да қайтарып алатындығымен қорқынышты. Бір 

күні жасалған жамандық тек жаман салдардың тікелей тізбегіне ғана емес, 
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әлдеқайда қауіпті, ол басқа деңгейдегі - міндетті циклдік өзін-өзі қайталау 

түріндегі зардаптарға әкеледі. Сонымен қатар, бұл білім біздің ата-

бабаларымыздың ерекше жауапкершілігін, ұстамдылық пен ақылға 

сыймаушылықты қалыптастырған жоқ па, ол кезде іс-әрекетке ойлануды жөн 

көреді, ал орындалу жылдамдығы - уақыттың өзі ойластырылған жағдайды 

жүзеге асыруға көмектесетін сәтті күтеді. Сол заңдар бойынша жақсылық та 

өмір сүреді, бір күні ол заман шеңберіне қайта оралады. Сондықтан 

қонақжайлылық, мейірімділік, өзара көмек - құбылыстардың себеп-салдарлық, 

кармикалық байланысын терең білген ата-бабаларымыздың қасиетті 

қағидалары. Көшпенділердің күнтізбесі тек уақыт өлшейтін құрал ғана емес, 

осы мәдениеттің философиясы, этикасы мен эстетикасы болып табылады. 

Осылайша, ежелгі тәңірлік күнтізбені құру үшін пайдаланылған ғарышты 

терең білудің алғышарттары: 

 1. ұзақ қашықтыққа адамдардың тұрақты жаппай қозғалысы, көшпелі 

экономика оларсыз мүмкін болмайтын;  

 2. мал өсіру ұзақтығы, мал шаруашылығының негізгі өнімі;   

 3. Орталық Азияның тұрақсыз күрт-континенталды климаты аймағында 

ұзақ мерзімді ауа райы болжамдарының қажеттілігі. 

Қазақтарда жұлдыздарды бақылау, уақытты есептеу және ауа райын 

болжау функцияларын ерекше діни топ – кәсіби астрономдар - есепші 

атқарды, олар үлкен білімді қажет ететін жұмысы үшін төлем алмады. 
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 Мәдениеттану жөніндегі үлкен түсіндірме сөздігінде «дәстүр» - латын 

сөзінен tradition – беру немесе жеткізу дегенді білдіреді. Дәстүр дегеніміз - 

ұрпақтан ұрпаққа берілетін және белгілі бір қоғамда ұзақ уақыт бойы 

сақталатын мәдени мұра элементтері [1]. 



911 
 

 Дәстүрлі қазақ киізі - мың жылдық тарихы бар табиғи материал. Ол тауар 

ретінде ғана емес, көшпенділердің күнделікті өмірінде де қолданылды. Киізді 

пайдалану аясы әр түрлі болды. Одан киім-кешек, намаз кілемшелері, киіз 

үйдің сыртқы жабдықтары және оның интерьерін әшекейлеуде кеңінен 

қолданылған. Сонымен қатар, қабырғаларға арналған сырмақтар, қабырға 

кілемдері -тус киіз, сондай-ақ текеметтер мен төсектер -комша немесе калауш, 

шай дастархандары -шай киіз, қазанға арналған қолғаптар, түйелер мен 

жылқыларға арналған жабулар, сондай-ақ тұрмыстық заттарға арналған 

дорбалар мен қаптар. 

 Осыған орай орыс ғалымы Т.С.Семенова: «Кошмы, которые валяют из 

войлока сегодня –...в Казахстане, поражают той могучей силой 

художественного воздействия, которую мы привыкли воспринимать, как нечто, 

выходящее за пределы понятия современности и духовных свойств двадцатого 

века. А между тем, все –таки их делают сейчас, во второй половине нашего 

столетия, вкладывая в это искусство жар души, свежесть чувства и ощущение 

вечности, свойственное человеку с тех пор как он стал человеком», деп өз 

бағасын берді [2,199 б]. 

 Көшпелі өмір салты жағдайында, сондай-ақ қой жүнінің молдығы мен қол 

жетімділігіне байланысты өзінің табиғи қолайлы қасиеттеріне байланысты киіз 

(салыстырмалы түрде жеңіл, жұмсақ, дем алатын материал, жаңбыр ылғалын 

өткізбейді, жылуды сақтайды) маңызды тұрмыстық құрылыс материалына 

айналды. Сонымен қатар, ол зұлым рухтар мен жау жебелерінен қорғап, жылу 

мен суықтан қорғады. Аталған практикалық қасиеттерге, олардың экологиялық 

тазалығына, сондай-ақ, киіз бұйымдары қошқардың бейнесімен байланысты 

молшылықтың символы – ретінде, соңғы уақытқа дейін қазақ қалыңдығының 

жасауында ажырамас бөлігі болды. 

 Әскери істе киіз сауытты ауыстырғыш ретінде, дулыға (шлемге) астары 

ретінде пайдаланылды, одан қылыштың сабына тыстар жасалды. Киіз 

медицинада да қолданылды (табиғи жүн және ланолин сүйек сынықтарын, 

ревматизмді, артритті, буын ауруларын, тері және аллергиялық ауруларды 

емдеуде денеге пайдалы әсер етеді. Қан айналымын ынталандыру және 

электростатикалық өріс құру арқылы жүн талшықтары әл-ауқат пен көңіл-күйге 

оң әсер етеді). 

 Қазақ халқының киіз басу өнерін бірқатар тарихшы, этнограф, археолог, 

филолог, өнертанушы  ғалымдардың еңбектерінде кейбір нұсқалары көрсетіліп, 

олардың мән-маңызы сөз етіліп С.М.Дудин, В.Г.Мошкова т.б., дәстүрлі киіз 

басу өнерінің шығу тегі, дамуы, қолданылуы, жасалу техникасы Т.К.Басенов, 

М.С.Мұқанов, Ө.Жәнібеков, Ә.Марғұлан, Ә.Тәжімұратов, С.Қасиманов, 

Х.Арғынбаев, К.Ибраева және басқа да ғалымдар еңбектерінде мазмұндалған. 

 Жаһандану дәуірінде дәстүрлі өмір салтына, халық қолөнеріне және 

табиғи материалдарды жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларға қайтаруға 

бағытталған процестері барлық жерде байқалады. Осы тұрғыдан алғанда, 

сәндік-қолданбалы өнер, әсіресе киіз басу өнері нағыз Қайта өрлеу дәуірін 

бастан кешуде. Біріншіден, бұл киіз жасаудың жаңа технологияларының пайда 
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болуымен, осы қызмет түріне арналған материалдар мен құралдардың үлкен 

таңдауымен байланысты. Шынайы өмір қоғамда қолөнер дағдылары сақталып 

қана қоймай, көркем мағыналы өмір құру қажеттілігі бар екенін көрсетті. 

Киізден жасалған бұйымдарды жасауға деген қызығушылықтың өсуі 

Қазақстанда, Ресейде, Англияда, Венгрияда, Австралияда қой 

шаруашылығымен тарихи байланысты елдерде де байқалады. Мұның бәрі бірге 

құралдардың өнеркәсіптік өндірісін дамытуға ынталандырады. 

 Киіз басу өнері ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келеді. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда осы қолөнердің жандануы жүріп жатыр. Бүкіл әлемде киіздің 

табиғилығы, экологиялылығы, жеңілдігі мен қолайлылығы, қой жүнінің 

денсаулыққа пайдалы қасиеттері жоғары бағаланады. Киіз бұйымдар халыққа 

өзінің түп-тамырын еске сала отырып, қазақтардың мәдени құндылықтарын 

айқын көрсетеді. 

 Қазіргі уақытта жүн өндірістің өсуінде оң өзгерістер байқалады. Бұл жүн 

маталар мен материалдар өндірісіне де, жүн киімдеріне сұраныстың артуына да 

қатысты. Ашып айтсақ,  сән әлемінде экологиялық бағыт маңызды рөл 

атқарады. Сән көрсетілімде, әрбір коллекцияда жүннен жасалған түрлі киім-

кешектердің болуы байқалады. Тоқыма өнеркәсібінің осы тобында эко-сән 

қарқынды дамып келеді, капитал салымдары артуда. Сондай-ақ, эко-сән 

айтарлықтай дербес, демократиялық, бірақ жүн талшықтарын басқа табиғи 

материалдармен бірге пайдалану жылдың кез келген уақыты үшін гардеробтың 

жоғары көркемдік, жарқын және қайталанбас элементтерін жасауға мүмкіндік 

береді [3, 117 б.]. 

 Жоғарыдағы мәліметтерді қорытындылай келе, киіз жасаудың жаңа 

технологияларының пайда болуымен, осы қызмет түріне арналған материалдар 

мен құралдардың үлкен таңдауымен байланысты. Шынайы өмір қоғамда 

қолөнер дағдылары сақталып қана қоймай, көркем мағыналы өмір құру 

қажеттілігі бар екенін көрсетті. Киізден жасалған бұйымдарды жасауға деген 

қызығушылықтың өсуі Ресейде де, Англияда, Венгрияда, Австралияда қой 

шаруашылығымен Тарихи байланысты елдерде де байқалады. Мұның бәрі бірге 

құралдардың өнеркәсіптік өндірісін дамытуға ынталандырады, 

  Ғылым мен сәннің тоғысқан жерінде бүгінде тех-кутюр немесе «техно-

мода» деген құбылыс қалыптасып жатыр. Тұтынушылардың назарын аудару 

үшін сән бизнесі жаңа технологияларды, материалдарды, пішіндерді, стильдер 

мен текстураларды біріктіреді.  

Инновациялық материалдардың дамуымен қатар былғары, үлбір, киіз 

сияқты дәстүрлі материалдардан кесілген бөлшектерді қалыптаудың және 

өңдеудің жаңа аз жұмыс істейтін және аз қалдықты технологиялары жасалуда. 

Бұл әзірлемелердің мақсаты, бір жағынан, олардың беті аз зақымдалған осы 

материалдардан бөлшектерді біріктірудің осындай әдістерін табу, ал екінші 

жағынан, күрделілікті азайту арқылы дайын өнімді дайындау процесін 

жеңілдету, технологиялық өңдеу немесе кейбір өндіріс кезеңдерін жою. 

Көптеген дереккөздерді талдау дизайн мен сәннің дамуының екі негізгі бағыты 

туралы айтуға мүмкіндік береді: 
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˗ материалдар мен олардан бұйымдар жасауда жаңа технологияларды 

игеруге негізделген бағыт; 

˗ материалдар мен олардан бұйымдар жасаудың дәстүрлі 

технологияларын жетілдірумен байланысты бағыт. 

Бұл бағыттардың мәнің ашып қарастырайық.  Бірінші бағыт шикізат пен 

дайын материалдар өндірісінде инновациялық технологияларды дамытуды 

немесе «мүлдем жаңа» елесін жасауды көздейді. Инновациялық тоқыма және 

басқа да технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді, материалдардың 

түбегейлі жаңа қасиеттерін және осылайша дизайнның жаңа мүмкіндіктерін 

қарастырады. «Мүлдем жаңа, тіпті футуристік, материалдар мен бұйымдардың 

дәстүрлі емес сәндік дизайны арқылы қол жеткізіледі, дәстүрлі заттардың 

көрінісін өзгертеді. Бүгінгі таңда ғалымдар ғылым мен техникадағы жаңа 

идеяларды насихаттап қана қоймайды, сонымен қатар сән индустриясының 

алдында тұрған таза практикалық мәселелерді шешеді. Мысалы, «ақылды киім» 

жасау мүмкіндігі адамның физикалық сипаттамаларын (импульс және қан 

қысымы) және оған бейімделу әл-ауқат немесе түсінің, құрылымының 

өзгеруіне жақын адамдардың жақындауымен әрекет ету.  

Қазіргі уақытта жаңа технологиялар жүйенің барлық элементтерінің өзара 

тығыз байланысына ықпал етеді «технология - киім - дене. Қазір киімнің өзі 

көбінесе белгілі бір тапсырмалар мен мәселелерді шешуге арналған техникалық 

құрылғы болып табылады.  
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Қазіргі уақыттағы білім aлушылар - болaшақ маман иесі. Оқыту процесін 

жүргізудің педагогикaлық психологиялық  мәселелерін aнықтауда мұғаліммен 

оқушылардың aрaсындағы қaрым қaтынастарды ұйымдастыру оқытушының 

теориялық білімінің болуын талап етеді.  

Білім берудің күрделі мaзмұнын меңгеруде, оқу тәрбие үрдісін 

ұйымдaстырудың қaзіргі кездегі ұстaнымдaрын жүзеге aсырудa, педагогикалық 

үрдіс, яғни, оқытушылар мен білімалушылармен өзара бaйлaнысқaн және өзaрa 

келісілген іс әрекеті бaсты міндет aтқaрaды.  Музыкалық білім беру жолында 

хормен орындаушылық өнері жастарды музыкаға тәрбиелеудегі бөлінбейтін бір 

сала болып табылады. [5] Сондықтaн, қaзіргі жоғaры білім беру aлдынa 

студенттер мен оқытушылaрдың жұмыстaрының түрлері мен әдістерін жүзеге 

aсыру мәселесі тұр [2]. Әнді хормен айтуға тәрбиелеп, әншілік өнерге баулу 

үшін, музыка мұғалімі балалар даусының даму ерекшелігін, соған оқыту 

барысында қойылатын талаптарды жақсы меңгеріп, әрі қарай тәрбиелеудің 

барлық шарттарын сақтауы тиіс. Балалар дауысын тәрбиелеуге қойылатын 

талаптар олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып іске асырылады, тек сонда 

ғана сәби үнінің сыңғырлаған таза, ашық, өзіне тән дауыс бояуы сақталады.  

Бүгінгі тaңдa еліміздің білім беру aлaсында бәсекеге қaбілетті ұрпaқ 

тәрбиелеу үшін мaңызды міндеттерді шешуге бaғыттaлғaн күрделі бетбұрыс 

жaсaлудa. Мұғaлімнің кәсіби мүмкіндігі оның бойындaғы өзін өзі дaмытып 

отыру дaйындығынa тікелей бaйлaнысты. Бұл мәселеге әлеуметтік 

педaгогикaлық тұрғыдан келу үшін мұғaлімнің субьект ретінде aлдынa қойғaн 

міндеттерін орындaуға деген әзірлік деңгейіне көз жеткізу қaжет. Әрине, оның 

кәсіби өсуі жеке тұлғa ретіндегі ерекшелігіне әбден қaтысты. Сондықтaн бұл 

жерде дaрaлық тұлғaлық қaлыптасу, іскерлік әдістемелік жетілдіру, кәсіптік 

пәндік білімін  толықтыру компоненттерінен өз қажеттілігін тaни aлу 

мүмкіндігі туaды. Бұл жердегі «өз қaжеттіктерін сезіну» кәсіби - қызметтің 

негізі. Өйткені, ол өзінің әлеуметтік бaр мүмкіндігін дaмытудың жолдaрын білу 

деген. «Еліміздің сaяси, экономикaлық, мәдени, қоғaмдық өміріндегі 

өзгерістерге сaй жоғaры оқу орындaрының үлкен жaуaпкершілікті сезініп, 

білікті, өз ісінің шебері, бәсекеге қaбілетті, кең aуқымды, жaн - жaқты дaмыған 

мaмaн дaйындaуға ұмтылуы, өзінің әлеуметтік - экономикaлық және рухaни 

дaмуының мaзмұны мен сипaттaрының өзгеруіне және еңбек сaпaсынa 

тaлaптың жоғaрылaуына бaйлaнысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол 

мaмaндарды қажет етеді» [4]. Кәсіби білімді мaмaнның құзіреттілігі сол 

мaмaнның жеке тұлға ретіндегі қaсиеттерінің және ішкі психикaлық 

жaғдaйлaрының күрделі жүйесі, оның кәсіби қызметі мен қaбілетін іске aсыру.  

Құзыреттілік - қызмет aтқaрушының жеке мүмкіншілігі оның 

квaлификaциясы (білімі мен тәжірибесі), шешім қaбылдaй aлуы немесе белгілі 

бір білім мен дaғдылaрына сәйкес шешім қaбылдaуы. Тұлғалық - бағдарлық 

бағытта білім беру нәтижесі білім, біліктілік және дағды жүйесінде, 

шығармашылық іс - әрекет тәжірибесіне және эмоцияналды көңіл - күйді 

көрсете білуге, ерікті қарым - қатынасқа педагогикалық бейімделген тұлғаны 

қалыптастыру ретінде түсіндіріледі.[3]  
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Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда педагогикалық практика 

үлкен рөл атқарады. Педагогикалық пркатиканы өту кезінде студенттің 

педагогикалық іскерлігі мен дағдылары жылдам қалыптасады. Оның 

шығармашылық және педагогикалық құбыластарды зерттеуге деген қабілеті 

дамиды, педагогикалық шеберліктің негіздері қаланады. Мұғалім кадрларын 

кәсіби оқыту жүйесінде педагогикалық практика өте маңызды орын алады. Ол 

жоғары оқу орнындағы оқу - тәрбие үрдісінің басты бір бөлігі болып табылады 

да, болашақ мұғалімдердің теориялық дайындығы мен практикалық іс - 

әрекетін біріктіруін қамтамасыз етеді. Педагогикалық практика үрдісінде келесі 

міндеттер шешімін табады:  Студенттерді мұғалім мамандығына деген 

қызығушылық пен сүйіспеншіліктің тұрақтылығына тәрбиелеу; нақты 

педагогикалық міндеттерді шешу барысында психологиялық - пелагогикалық 

және арнайы білімдерді пайдалану үрдісін тереңдету, бекіту; педагогикалық 

қызметке шығармашылық, зерттеушілік ыңғайға бейімдеу. Педагогикалық 

практика кезінде студент келесі кәсіби - педагогикалық іскерлік негіздерін 

меңгеруі тиіс; оқу - тәрбие жұмысын бақылау және талдау; ата - аналар 

арасында педагогикалық насихат жұмыстарын жүргізу [2] Қорыта айтқанда, 

болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуында үздіксіз практиканық алатын орны 

ерекше. Ол педагогикалық оқу орны мен мектеп арасындағы тығыз 

байланыстың нәтижесінде жүзеге асырылады.  
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Жалпы білім беретін мектептердің музыка тәрбиесінің негізгі жүйелі 

саласы – музыка пәні болып табылады.  

Музыкалық тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі – музыка 

сабағы. 

«Музыкалық тәрбие берудің мақсаты музыкант тәрбиелеу емес, ең 

алдымен адам тәрбиелеу» – деп белгілі орыс педагогы А. А Сухомлинский 

айтқандай мектептерде жүретін музыка сабақтарының міндеті оқушыларға 

эстетикалық тәрбие беру арқылы, сезімталдыққа, әдемілік пен сұлулықты көре, 

сезіне білуге, иман жүзділікке баулу, болып табылыды [1, 36 бет]. 

Дұрыс ұйымдастырылған музыка сабағы жан-жақты адамгершілік 

қасиеттерді бойына  сіңірген, ұлттық өнерімізбен өзге ұлттардың әлемдік 

музыка мәдениетінің үлгілерін қатар игерген білікті, ойлы азамат тәрбиелеп 

шығуға септігін тигізді.  

 Хормен ән салудың ұжымдық табиғатын атап көрсете отырып, біздер 

оның тәлім-тәрбиелік ықпал етуші факторларын есте ұстағанымыз жөн. 

К.Д.Ушинскийдің сөзімен айтар болсақ: «Хормен ән салу кереметтей пәрменді 

педагогикалық құрал. Әнде, әсіресе хормен әндетуде адамды жандандыратын, 

көңіл ашатын ғана емес, әншілерді жылы-шырайлы татулыққа, ынтымақты іске 

жұмылдыратын жұмыла еңбекке бастайтын қасиет бар [2,32]                 

Музыкалық педагогика  саласында О.А.Апраксина, Ю.Б.Алиев, 

А.Б.Пономарев. Б.Рагина. Г.Струве, В.Соколов, Т.Овчинникова, Д.Огороднов 

және белгілі педагог-әншілер, хормейстрлер хор әншілерін әнді әдемі сала білу, 

олардың музыкалық және вокальді есту қабілетін, эстетикалық, көркемдік 

талғамын дамыту бойынша құнды пікірлер айтқан. 

Осы жөнінде Н.Л.Грозденская: «Ән салуға үйрете отырып, біздер тек әнді 

орындау сапасына ғана емес, әншілердің талғампаздығына ықпал ететін әнді 

орындау сапасына да көңіл бөлеміз»,-деп атап көрсеткен болатын [3,101]. 

Вокалды-хор шеберлігі саласында әншілік білімдер физиология, 

психология тұрғысында миоэластика, нейромоторика теориялары негізінде 

дамығандығы белгілі. Осы бағытта оқушыларды дауыс аппаратының 

құрылысы, әншінің тыныс алуы, әншіліктің техникалық дағдыларын 

меңгеруі,  хормен қосылып айтудың мәнерлігі (интонация, ансамбль, т.б) 

жөніндегі ғылым жетістіктері туралы мағлұматтармен қаруландырудың маңызы 

зор. 

Музыка педагогикасы саласындағы вокалды-хор ғылыми білімдерді терең 

меңгерту ісі нақты құбылыстар мен заттарды талдау (анализ) және насихаттау 

(синтез) арқылы болатын ғылыми ұғымдар мен ғылыми заңдылықтарды 

меңгерту нәтиже ісінде жүзеге асырылады. Жұмыс барысында білім 

алушыларға мүмкіндігінше хормен ән салу заңдарын үйрену, осы заңдарды 

қамтитын музыкалық іс-әрекеттердің сипатын аша түсу керек. 

Ал, музыкалық материалға байланысты саналылық принципі бірінші 

сынып оқушыларының  ән мәтінін құрғақ түрде жаттамай, оның шын мәнінде 

түсінуін, жауапкершілікпен қарауын талап етеді. Жаңа шығармалармен 
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таныстыру процесінде оқушылардың танымдық деңгейлерін арттыруға 

бағытталған терминдермен, жаңа вокалды-хор дағдыларымен таныстырудың да 

орны ерекше. 

Вокалды-хор білімдерінің шамаға лайықтылығына ғылымилық 

принциптерге сүйенер себебі – дыбыстарды қалыптастырудың және 

қалыптастыруға қалай ықпал етуге болатындықтан, оқушылардың музыкалық, 

вокалды-техникалық, көркемдік дамуының заңдылықтаны білмейінше, 

оқушылардың шамасына лайықылығы есепке алынуы мүмкін емес. 

Сондықтан, бірінші сынып білім алушылардың  шамасына лайықтыны дәл, 

дұрыс анықтай білу міндетті түрде психология, педагогика және физиология 

ғылымдарының жетістіктеріне объективті нәтижелері анықталуы тиіс. Шамаға 

лайықтылық принцип вокал-хор педагогикасының бірізділік пен сабақтастық 

принципі хор мүшелерінің әншілік дағдыларының қалыптасуы, оқу 

материалдарын (жаттығулар, көркемдік шығармалар материалдары т.б) 

меңгерту барысында қарапайымнан күрделіге, жеңілден қиынға сияқты 

принциптердің жүзеге асуын қамтамасыз етуге ықпалын тигізеді. Осылайша 

вокальді-техникалық көркемдік дағдыларын бірте-бірте күрделендіре түсу – 

дағдыларды тиімділікпен жоғарлатуға, жетілдіруге мүмкіндіктер туғызады. 

Хормен жұмыс әрине ұжымдық сипата болады. Алайда, әр білім алушының 

типологиялық-психологиялық ерекшеліктері, мінездері арқылы пайда болатын 

музыкалық қабілетін анықтау және жеке жұмыстар мен әдістерді қолдануды 

талап етеді. 

Музыка – ойдың терең бұлағы. Музыкалық тәрбие сана сезімнің 

қалыптасуын, жан дүниенің сезімін, адамгершіліктің нығаюын музыкалық 

педагогика қадағалайды.  

Музыкалық тәрбие – адамның музыкалық мәдениетін, музыкалық ынта-

қабілетін нысаналы және жүйелі дамыту, оның бойына музыкалық тебіреніп-

толғана білуді, оны қоғамдық тарихи тәжірибесін, музыкалық оқу мен білім 

элементтерін жаңа ұрпаққа табыс ету процесін қамтиды. Ал әрбір халықтың 

рухани мәдениетінің қалыптасу және даму үрдісі музыкалық-эстетикалық 

тәрбиенің даму үрдісі арқылы жүретіні мәлім [4]. 

Музыкалық және эстетикалық тәрбиеде әрбір халықтың мәдени және 

рухани мұрасына дұрыс көзқарасты қалыптастыру, оларды қазіргі мектепте 

пайдаға жаратудың жолдарын көрсету маңызды мәнге ие болып отыр. Мұның 

бәрі, әлбетте, музыкалық және эстетикалық тәрбиенің бұрынғы тәжірибесін 

және бүгінгі жай күйін терең талдауды қажет етеді. Музыка сабағына арналған 

бағдарламада негізгі  музыкалық тәрбие әрекетінің бірі - ән салу. 

Ән өнері – халық тарихымен бірге туып, бірге жасап келеді. Ол адамның 

жан серігі, сондықтан да ән өміршең. Өміршең өнермен жас ұрпакты 

тәрбиелеу-заманымыздың талабы. Әсіресе топпен ән сала алу, оны бір ғана 

емес, бірнеше дауыстардың өзара үйлесімділік тауып орындау үлкен өнер 

болып табылады. Осындай өнерге жас ұрпакты қалай баули аламыз?. Оның 

қазіргі уақытта қандай жаңа амал-тәсіл, әдістері болмақ. Әрине көп дауысты ән 

салудың негізі - қос дауысты әнді айтудан басталады. 
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Көп дауысты ән айтудың негізі - әншілік дауыстың таза, дұрыс, дыбыс 

биіктігін ұстай алуында. Шығарманың ладтық, ырғақтық, дыбыстардың 

интонациялық тазалығын сезініп, оны өздігінен оқушының құра білуінде. Бұл 

жерде бірінші сынып білім алушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, 

мұғалімнің хор репертуарын таңдай білу шеберлігінде.  

Мектеп әндерін қос дауыста айтқызу әдісінің ең тиімді жолдарын музыка 

мұғалімдерінің көп жылғы тәжірибесінен тұжырымдауға болады. Таңдалып 

алынған балалар шығармаларын екі дауысқа бөліп үйретуді бастамас бұрын 

жалпы орындалуын мұғалімнің жеке орындауында немесе интернет, YouTub-

та, күй табақ баспасынын тыңдатып таныстырып алған соң, оның екінші 

дауысын жеке орындағанда, өзінше бір әсем ән болып шығатындай  ыңғайлап, 

әсерлеп дауысты түсіру қажет. Ол әуенді оқушының  есінде сақталынып 

қалғанынша бірінші дауысқа қоспай, ән салудын барлық тәртібімен мұғалім 

еңбектенуі тиіс. Содан кейін ғана негізгі әуенге, яғни бірінші дауысқа косқанда 

екінші дауыс өз қалпын сақтап, қос дауысты балалар хорының нәтижелі болып 

естілуіне көп септігін тигізеді. Ескертетін жағдай, екі дауысты әндерді тек 3-ші 

сыныптан бастау қажет екенін естеріңізге салып отырмыз. 

Бастауыш немесе орта буын сыныптардың сабақтағы дауыс жаттығуын 

жасатуда, немесе хор айтуда  негізгі дауысқа жалпы орта музыкалық табиғи 

дарыны бар оқушылардың тобын жинақтап, ал екіншіге құрамы жағынан 

шағын болса да музыкалық есту қабілеті жоғары,дауыс тембрлері анықтау топ 

окушылардан жинақталып қүрылғаны жөн. Ал жалпы музыкалық дыбысты таза 

ұстай алмайтын, музыкалық ырғақты сезбейтін окушыларды негізгі әуенді 

ұстайтын топ әншілеріне қосып орындату керек, себебі ол балалар еренсіз 

қалмай, келе–келе олардың ән салуға ынталары оянады. 

Мектеп оқушысын хорға баулуға басты әсер етуші фактор – музыкалық 

тәрбие. Тәрбие – терең мазмұндағы ұғым. Педагогикада тәрбие баланың  

рухани дамуына, дүниетанымының кеңеюіне, білім беру арқылы белгілі бір 

дағдының қалыптасуына әсер етуші фактор ретінде қарастырылады.      

Тәрбиенің негізгі мәні, мақсаты - сапалық жағынан жеке адамның жан 

дүниесін қалыптастыру [5]. 

Музыка мұғалімінің алдына білім алушыларға музыкалық тәрбие беруде 

белгілі бір мақсат пен міндеттер қойылады. Музыка сабағында нақты мақсат 

қойылу арқылы музыкалық тәрбиенің міндеттері жүзеге асырылады. 

Бірінші міндет – музыкалық іс-әрекеттер арқылы бірінші сынып 

оқушының сезімін (эмоциясын) ояту. Оқушылардың сабақ үстіндегі іс-

әрекетінде эмоция өзіндік бағыттаушы және реттеуші рөл атқарады. 

Екінші міндет – музыканы саналы түсінуге баулу. Саналы түсіну үшін 

белгілі бір деңгейде музыкалық білімі болуы керек. Сондықтан, бұл міндетті 

жүзеге асыру үшін, нота сауатын меңгерту мақсаты қойылады. Нота сауаты 

арқылы музыканың көркемдік құралдарының (екпін, саз, ырғақ, әуен, гармония, 

өлшем, т.б) музыкалық шығарма мазмұнын жасаудағы ерекшеліктерін 

түсіндіру және  әнді нотамен орындау. 
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Үшінші міндет – музыкалық шығарманы өз шама-шарқынша орындауға 

үйрету барысында орындаушылық дағдыларды меңгерту. Орындаушылық 

дағдыларды меңгерту арқылы көркемдік білім беру мақсаты қойылады. Бұл 

мақсатқа: вокалды-хор дағдылары, аспапта орындау дағдысын, ырғақтық-би 

дағдылары, шығарманы тыңдап, талдай алу дағдысын меңгерту арқылы жүзеге 

асады. 

Сонымен бірге, оқушының шығармашылық қиялын дамыту: ладтық 

сезімін дамыту үшін басталған әнді аяқтауға; музыка сипатына сай қимыл 

ойлап табуға, музыканың әсеріне байланысты сурет салуға; суырып салып 

айтуға (импровизациялау) баулу арқылы жүзеге асырылады. 

Осы үш міндет жүзеге асырылу арқылы бірінші сынып білім алушылардың 

музыкалық талғамы қалыптасады, әр түрлі жанрдағы музыканы талдай отырып, 

оның сапасын ажырата білуге үйренеді.  

Осы мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асырушы басты тұлға – музыка 

пәнінің мұғалімі болып табылады. 

Музыка сабағында оқушыларды хорға баулу яғни көп болып ән орындау 

негізгі вокалдық-хор жұмыстарына жатады. Бастауыш сыныпта үлгілік оқу      

бағдарламасы бойынша музыка сабағында оқушылар орындалатын мектеп 

әндерін ұжым болып орындау тәсілдері қолданылады. 

Алғашқы мектеп музыка сабағында-ақ музыка пәні ұстазы оқушыны 

сабақтағы ән орындаудың талаптары мен ережелерін сақтауды,сол талаптар 

мен ережелер арқылы сыныптастарымен бірге хор болып айтуды меңгерту 

жұмыстарын жүргізеді. 

Бастауыш сыныптағы музыка сабақтарындағы ән-хор дағдылары бірінші 

сыныптан бастап қалыптастырылады. Мектеп музыка сабағының ерекшелігі 

аптасына бір рет жүргізіледі. Әр музыка сабағында оқушылар ән орындаумен 

жаттығады. Сабақта үйренген әндерін топ болып яғни хормен айту түрінде 

орындалады. Бастауыш музыка сабақтарындағы әндер көбінесе унисон бір 

дауыста айтылады. Орта сыныптарда немесе үшінші сыныптардан бастап екі 

дауыста ән орындату жоспарланады. Бұл талап әр жастағы оқушылардың жас 

ерекшелігінің дамуына қарай жоспарланады [6, 62 бет.]. 

Мектеп музыка сабағындағы ән-хор айтудағы ерекшелік арнайы балалар 

музыка мектептеріндегі дайындықтан өтетін оқушыларға қойылатын талаппен 

бірдей болмайды, өйткені оларға қойылатын талап кәсіби бағытта болса, жалпы 

білім беретін мектеп ән-хор айту талаптары жалпы ән орындау талаптарын 

ұстанады.    Оқушыларды орындаушылық шеберлікке жеткізетін, үйрететін 

басты тұлға – музыка пәнінің мұғалімі. Музыка пән мұғалімі оқушылардың 

дамуын, физиологиялық жас ерекшелігін ескере отырып, соған лайықты 

репертуар таңдап, кешенді жүйелі жұмыс жүргізсе, оқушылар әнді сезініп, 

шығарма мазмұнын өз дауысы арқылы беру машығы қалыптасады. 

Ән орындау арқылы оқушылар вокалдық-хор дағдыларын қалыптастырып 

меңгереді. Вокалдық шеберлік пен көркемдік мәнерлеу дағдыларын деңгейге 

сай меңгермейінше, оқушылардың топ болып ән салуын хор мен ән айту деп 

айтуға болмайды.  
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         Адам-  жаратылыс жемісі. Адамның қоршаған ортамен қарым- 

қатынасындағы  көзқарастар жүйесі  дүниетанымды  тұтас жүйе  ретінде 

қарастырып,  адамның  өмір сүруіне  көмектеседі.  Дүниетаным  дегеніміздің  

өзі  айнала қоршаған орта,  бүкіл әлем,  тұтас дүние  туралы,  ондағы  

адамдардың орны,  тіршіліктің мән – мағынасы  туралы  көзқарастардың,  

пікірлер мен түсініктердің   жүйеленген  жиынтығы  деп  алғанда,  оның  

шығуының  қайнар  көзі - өмірдің өзі, адамдардың тіршілік болмысы. Адамның 

дүниемен байланысы,  оны  тануы  белгілі  бір  ұлттық жағдайда  

қалыптасатындықтан,  дүниетанымның  ұлттық белгілері болады. Мысалы, 

ежелгі қазақ дүниетанымының  түрлеріне  мақал мәтелдер, жырлар, дастандар, 

аңыз ертегілер, термелер, жоқтаулар және т.б.  жатады. Бұлар  дүниетанымның  

көп  қырлылығын,  кең  көлемдігін  білдіреді.  

         Өскелең  ұрпаққа ұлттық рухани тәрбие беру,  сол бағытта тәлімдік 

жұмыстар жүргізу  - ұлттық мәдениеттің құрамдас бөлігі. Тәрбие  беру – ұлттық 

ойлау қабілетіміздің  ерекшелігіне негізделген Ұстаз мақсатының  негізінде 

құрылуы керек. 

          В.А.  Сухомлинскийдің:  «Егер сәби  шақта  музыкалық  шығарманың 

әсемдігін  жүрекке  жеткізе  білсек,  егер  дыбыстардан  бала адам сезімінің сан 

қырлы  реңкін  сезіне білсе,  ол  мәдениеттің  ешқандай  құралдармен  жетуге   

болмайтын   сатысына  көтеріледі...  Музыкалық   тәрбие -  бұл  музыкантты  
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тәрбиелеу  емес,  ең  алдымен  адам  тәрбиелеу»,  -деуінде  үлкен шындық  

жатыр.(1) 

         Адамды  тәрбиелеу - өте  күрделі,  бірақ  абыройлы  іс.  Әр адамда өзіндік  

негіз  бар. Әрқайсысының  ішкі  рухани  өмірі   екіншісінен  ерекшеленіп 

тұрады. Ол кездейсоқ емес  нәрсе.  Адам өзін,   өзінің тілін,  мәдениетін  сақтап  

қалғысы  келсе,   ол  жаңа  ғылыми жетістіктермен   қатар  өзін қоршаған  

ортадағы  әсемдікті,  адам  қолымен жасалған  жаңалықты бағалай  білуі керек.  

Сәби  дүниеге  келгенде,  жан – жағын  бірінші  көруден бастайды емес пе?  

Табиғатты танып – білуі  эстетикалық  тәрбиеден,  эстетикалық   танудан   

бастау алады.  Эстетикалық  мәдениет -  руханилықтың  құрамдас  бір  бөлігі.  

Бұл ретте  халықтық ұлттық  музыканың,  халық  әндері мен жырларының,  

ауыз әдебиеттің  орны  ерекше. Сан ғасырлық тарихы бар халық  музыкасының  

тал  бесіктен  жер бесікке түскенге дейінгі  адамзаттың жан серігі   болғаны 

бәрімізге аян.  

         Бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі  қоғам сұранысына сай 

дүниетанымы қалыптасқан,  ақыл – ойы кемелденген,  іскер де  білімді,  өнегелі  

шәкірттер  тәрбиелеу.  Әрбір  баланы  туған  жерін,  табиғатын,  салт – дәстүрін 

сүйіп, ұлттық мәдени құндылықтарын қастерлейтіндей етіп  тәрбиелеу  болып 

табылады.  Мұндай қасиеттерді адам бойына жас кезінен бастап  ұялату  керек.  

         Ұлттық   дүниетанымның   қайнар  көзі -  ұлттық  өнер.  Қазақ  халқы  

қашаннан әнге, өлең – жырға  бай,  яғни  ән  халық  өмірінің  ажырамас бір  

бөлігі  болған.  «Қазақта әнсіз өмір жоқ.  «Тойбастар»  айтқан жігіт,  кешкі ауыл 

сыртында  алтыбақан  тепкен  қыз –бозбала болсын,  шілдехана  кузеткен жас 

пен  кәрі  болсын,  «Жар –жар»  айтқан  екі  топ  болсын, елінен еріксіз  

ұзатылып  бара  жатқан  қыз    болсын,  өлген  жұбайын  жоқтаған  жесір 

болсын,  түйеге мініп,  әр үйдің  сыртында  қақсаған   жарапазаншы,  «жынын»  

шақырып  зікір салған   бақсы  - болсын,  бәрі  де  әндетеді.  Бәрі де жай  сөзбен 

айтқанда  жетпейтін сезім  тасқынын  ән  арқылы  шығарады».*(2)   Ол әндерде     

қазақ  халқы  өмірінің   көп ғасырлық  тарихы, ұлттық  ерекшеліктері  мен   

педагогикалық идеялары  көрініс  тапқан.  Басқа  да  жанрлар сияқты,  қазақ  

халқының  ән  творчествосының  да  жанрлары  сан алуан.   Бұл –  тұрмыстық,  

еңбек,  лирикалық,  тарихи әндер,  әлеуметтік наразы  әндер, эпикалық  

дастандар мен  аңыз әңгімелердің   музыкалық  сабақтастықта  берілуі.  

Беташар,  сыңсу, жоқтау,  жар-жар  сияқты қазақтың салт-дәстүр  әндері   

дәстүрдің    музыкалық  келбеті,   музыкалық   көрініс  іспетті.  Бұл әндердің   

мазмұнында   қазақ  халқының  өмір,  қарым- қатынас,  тәрбие   жайлы  дәстүрлі  

санасы   көрініс  тапқан.   Табиғатқа,  еліне,  туған   жеріне  деген  сағыныш пен 

ыстық  ықыластары   қалыңдықтың  сыңсу,  қоштасу,  көрісу  әндерінде  елім- 

ай,  жерім- ай  деген  өлең  жолдарымен  беріледі.   

         «Ән -көңілдің  ажары»,   «Өлең  сөздің  патшасы»,  «Ақылды  болсаң, ән  

тыңда» деп  әнді  жоғары бағалай  отырып,  халық  әндердің  адам  өміріндегі 

маңызы  мен  ролін  атап көрсетіп,  оған  аялап  қарау жөнінде  зор талап қоя 

білді.  
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          Тұрмыстық   әндердің  ішінде  балаларға,  жастарға  арналған  ән –

ойындар  мен сауықтар,  қоғамдық және жанұялық  өзара қарым- қатынастар 

проблемалары  ашып көрсетілетін  нақыл  әндер өте көп кездеседі.  

          Сол сияқты  халықтың  балаларға   деген  нәзік,  мейірбанды,  аялы  

ықыласын  соларға  арнаған  тұтас  әндер  сериясынан  айқын  көруге  болады.  

Мысалы:  шілдехана, туған күн, бесік жыры, тұсау кесу, әрбір мүшел  жастар   

сияқты  елеулі сәттерге  арналған  әндер.  Сондай ақ   әдет ғұрыптық әндер де  

сан алуан.  

        Қазақ  халқының  ән  творчествосында  лирикалық  әндер ерекше орын 

алады. Лирикалық  әндер  мазмұны жағынан  сан  қилы болып келеді.  Бірінде  

ғашық  жандардың  толқыныс  сезімдері,  сүйген  жардың   сұлулығы  

жырланса,  бірінде  туған жерге, елге,  табиғатқа деген махаббат,  шынайы сезім  

жырланады.  

        Ал тарихи  әндер балалар  мен жастарды  халық өміріндегі тарихи 

оқиғалармен  таныстырып,  өз қаҺармандығымен  және  ержүректігімен  туған  

елі мен жерін жау қолына бермей  күресіп,  жұртты таңқалдырған  батыр  

бабаларымызға  құрметпен қарауға  тәрбиелеп, оларда  ұлтжандылықты  

қалыптастырып отырған. 

        Қазақ   халқының   ұлттық  дүниетанымында  ғасырлар  бойы атадан  

балаға  мұра  болып   қалып,   бірге  жасасып  келе  жатқан өнер  қазынасы – 

күй.    

        Күй  өнері   -  қазақтың  музыкалық   шығармаларының   ішіндегі   ірі  

жанр,    құрылымы  жағынан  халықтық   музыкадағы   күрделі  сала.  Жанр  

дегеніміз  форма  емес,  мазмұн. Демек  оның  табиғаты  композициясында 

емес,   айтайын  деген  күрделі  ойында.    Күй – халық   жадында  есте  сақтау  

арқылы  ғана   рухани  мұра  ретінде кейінгі  ұрпаққа жетіп  отырған.  

         Күй – көптен  келе  жатқан  музыкалық   ұғым.  Ертеде  күй  деген,  сірә  

аспаптық  және   жеке  дауыстық  музыка шығармаларына  берілген  атау болса 

керек.   Кейбір  түркі  тілдес  халықтарда   қазірдің  өзінде  күй  деп   аспаптық  

музыканы да,  әнді  де  айта  береді.    

         Қазақ  күйлерінің  тарихи  пайда  болу,  даму  жолдары,  күйдің  өмір  

шындығын   бейнелеудегі   өзіндік  ерекшеліктері,   қазақ  күйлерінің  сөз  

өнерімен  шендесіп  жататын  синкретті  сипаты  және    әрбір  күйдің  

қосарлана  айтылатын  тарихи-  шежірелік  әңгімелері   қасиетті күй   өнерінің   

көркемдік – эстетикалық   мәнін  саралап  түсіндіріп  бірден-  бір  жолы.  Нағыз  

төлтума   музыканың  тілі  сөйлеу  тіліне  қарағанда  халықтың  ұлттық   

болмысына  көп  жақын.  

        Адам   баласы   әрқашан  да   басындағы   қайғы- мұңын,  қуанышын,   

күйзелісі  мен  наразылығын,   нәзік   сезімдерін   жеткізе  алмас  жасыған  

кездерінде  сол   көңіл – күйді  тек  музыка  арқылы  ғана   жеткізген.   

Қиыншылығы  мол   қиын  қыстау   кездерді   басынан  кешірген  халықтың  

асыл  армандары  мен көңіл  толқындары  әндері  мен  күйлерінде  бейнеленген.  

Күйлерде  қазақ  халқының тарихы,   туып  өскен  табиғаты, күнделікті  

тіршілік – қарекеттің  түрлі  жақтары және   өнерге  деген елдің  көзқарасы   
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бейнеленеді. Мәселен,  А.Жұбанов  былай  деген  еді: «әр  домбырашы  өз  

мінезін  тартады».   Демек  күй  дегеніміз  біз  ұғатын  роман,  повесть,  әңгіме  

сияқты  ұзын-  қысқалы  көлемдер емес,  ол  өз алдына бөлек,  болмыс- бітімі  

азат,  ешнәрсеге  бапғынбайтын   дүние.   Сол  себепті де  күй  өнері  қазақ  

халқының  жан  серігіне  айналып,  халықтың   ұлттық   дүниетанымының   

рухани  қуаты,  алтын   діңгегі  ретінде  берік сақталған.   

       Қазақ  халқының  біртуар  ұлы, академик  М.О. Әуезов адам  психикасына  

әсер ететін,  жүрек  қылын  шертетін  қазақтың  әні мен  күйінің  тәрбиелік  

мәнін  жоғары  бағалайды. Ән мен күйдің  адамға  эстетикалық  тәрбие  

берудегі   маңызы  жайлы  «ән мен күй  қазақ  халқының   тұсауға  болмайтын  

сезімі,  олар  жүректен  шығып  адамды  тебірентпесе  тыңдаушысына  

жетпейді», - дейді.  Ән мен  күйді  «халық  өнерінің  асыл  қазынасы» - деп 

жоғары  баға  бере  келіп,  М.О.Әуезов  бұларды  халықтың  көңіл күйі мен  

сезімінің  барометрі,  қуанышы  мен   күйінішінің  арманы  мен  мұңы деген 

қорытындыға  келеді, оларды  халықтың  ұлттық  ерекшелігін  анықтайтын  

мәнді  белгілер  қатарына  қосты.*(3) «Қазақтың   аса  бай ән-  күйі  шындықты  

көркем  бейнелеуде  адамгершілік  нәзік  сипатымен,   тазалығымен ,  өмірге  

құштар  көтеріңкі  лебімен  және  тіршілікпен  мойындасып  жататын  

шынайылығымен – халық  жаратылысын   ерекше  асқақ  адамгершілікпен  

толғаған,  терең  философиялық   синтезге  толы  әсерге  бөлейді », - дейді  

көрнекті  музыка  зерттеушісі  Б.В.Асафьев.  Халық  күйлері жеке  тұлғаның 

ұлттық  танымын, ақыл-ойын, ұлттық  өнерге  деген  қызығушылығын  

қалыптастырудың   құрамдас бөлігі.   

        Қазақтың  халық  педагогикасы  өзіне  тән  құралдармен  барлық  уақытта  

осыған   жетуге  ұмтылды.   Ұлттық музыка  өнері  жеке  тұлғаның   ұлттық  

танымын, ақыл-ойын,   ұлттық  өнерге  деген  қызығушылығын  

қалыптастырудың  құралы.  Ұлттық  танымның  тұтастығы  және  оның  кейінгі 

ұрпаққа  жалғастыру  негізі – ұлттық  музыка өнері    деп айта  аламыз.  Себебі  

музыка   өнері   арқылы   ұлттық   таным   нақтыланып,  екшеленіп,  жүйелі  

түрде  нақты  бір   сипатқа   ие  болады.  Қазақ  халқының  ұлы  ақыны, ойшылы  

Абай: «Адам  баласы көзімен  көріп,  құлақпен  естіп, қолмен  ұстап,  тілмен  

татып,  мұрнымен  иіскеп тыстағы  дүниеден  хабар  алады»- тегін  айтпаған.    

         Бір  сөзбен  айтқанда,   қазақ халқының  ұлттық музыкасы өзі   өмір  

сүрген  ғасырлар ішінде өскелең  ұрпақтың  эстетикалық  талғамы  мен  ұлттық   

танымын  қалыптастыруда  маңызды   роль  атқарады. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Балаларды музыкаға тәрбиелеп, олардың өнерлі, білімді, ақылды да 

сымбатты тұлға етіп тәрбиелеуде жалпы білім беретін мектептің рөлі 

зор. Қазіргі таңда білім саласында бірнеше өзгерістер, жаңалықтар енгізіліп, 

заманауи бағдарламалар, әдістемелік жинақтар мен электронды оқулықтар 

дайындалып, білім беру бағдарламалары жетілдіріліп келеді.  Музыка пәнінің 

мұғалімінің бойына өнердің сан қырын сіңірген сөйлеу мәдениеті, кәсіби-

педагогикалық құзіреттіліктерге жауап бере алатын, музыкалық 

орындаушылық дайындығы жоғары, қабілетті, іскер, ұйымдастырушы  маман 

болуы шарт.  

Музыка пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру жағдайында мұғалімнің 

кәсіби білімі мен біліктілігі, сонымен қатар оның психологиялық дайындығы, 

тапқырлығы, тұлғалық қасиеттері, кәсіби іс-әрекетте шығармашылық таныту 

қабілеті жоғары деңгейде болады. 

 Өйткені, нарықтық қарым-қатынаста кәсіби табысқа жетуге дайын, дер кезінде 

шешім қабылдай алатын шығармашыл тұлға болу бүгінгі күннің әлеуметтік 

талаптары. Кәсіби құзіреттілігі мен дайындығы, интеллектуальды, рухани сапа 

қасиеттері, кәсіби шеберлігі оқушылардың «музыка» пәнін жақсы көруіне 

ықпал  ететінін музыка маманы жетік түсінуі керек.  

Заманауи педагог-музыканттың кәсіби құзіреттілігі мен дайындығының 

нәтижесі біліктілікті арттыру ісінің педагог-музыканттың кәсіби   құзіреттілігін 

дамытуға бағытталуы керек.  

Педагог-музыкант  педагогика ғылымы мен тәжірибесін пайдалану, 

біліктілікті арттырудың белсенді формаларын кеңейту және білімді тереңдету 

және жетілдіру (интернет, қашықтықтан оқыту) түрлерін қолдану арқылы 

өзінің біліктілігін арттыруда инновациялық ұстанымдарды қолданатынын 

көрсетеді. [1].  Музыка мұғалімі ЖОО да білім алып кәсіби құзіреттіліктерді 

меңгеріп, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, мектеп мұғалімдеріне 

қойылып отырған талаптарға сай болуы керек.   

        Музыка мұғалімінің меңгерген негізгі құзыреттер: 

- педагогикалық мақсат қою саласындағы білімді меңгеру, бүкіл педагогикалық 

үрдісті жобалау және жүзеге асыру дағдысы, ұлттық құндылықтар жүйесіне 

кіретін позитивті ойлауға қабілетті, этикалық құндылықтарға, гуманизмге және 

оптимизмге бейімділік; 
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- синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер (педагогикадағы жүйелік 

тәсіл, жүйелілік қағидаты),  саласындағы білімдерді меңгеру, психологиялық-

педагогикалық білімді іздеу, формалдау, құрылымдау және жүйелеу 

дағдыларын, жүйелі ойлау және педагогикалық шындықты қабылдай білу; 

- гносеология, әдіснама, педагогика және психология мамандықтары бойынша 

білімді, басқару дағдысы мен іскерлігін меңгеру негізінде кешенді 

мониторингті жүзеге асыру; 

- талдау мен синтездеуге қабілетті болуы тиіс. педагогикалық рефлексия, 

пәндік құзыреттер:  

- коммуникативтік: шет ел тілдерін меңгеру; коммуникациялық технологиялар, 

педагогикалық риторика саласындағы білімі және қақтығыстар, байланыс 

стратегиялары; 

- конструктивті диалог, көп мәдениетті, көп этносты және көп конфессиялы 

қоғамдағы  байланыс, толерантты және педагогикалық ынтымақтастыққа 

қабілеттілік; 

- педагогикалық инновация, педагогикалық технологиялар саласында білікті, 

педагогикалық  үрдістерді іздестіру, бағалау, іріктеу және пайдалану біліктерін,  

дағдыларын меңгеру, инновацияға қабілетті болу, педагогикалық іскерлікті 

жетілдіруге талпыну, бастамалар пен еңбексүйгіштікті іске асыру;  

- бақылау: педагогикалық менеджмент саласында білімді, педагогикалық 

мониторингті жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық 

өлшеуіштер мен көрсеткіштер жүйесін әзірлеу, бақылау-бағалау 

материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, барабар өзін-өзі 

бағалауға және өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке талпыну; 

- пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдіснамалық білімді,  әлеуметтік-

педагогикалық жағдайларды ескеріп, кәсіптік жұмыста кәсіби білімді 

пайдалану дағдыларын бойларына сіңіру; педагогтың кәсіби құзіретін, 

оқытушылық қызмет нәтижелеріне жауапты болуды білу; 

- педагогикалық интеграция теориясы саласында білімді, үйрету міндеттерді 

жүзеге асыруда  әртүрлі пәнерден білімді интеграциялау дағдыларын қолдану, 

әлеуметтік серіктестік пен педагогикалық ынтымақтастықты жасай білу; 

- педагогтің кәсіби ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау дағдылары мен 

машықтарын меңгеру,  ұстаздық әдеп ережелерін ұстану, ұстаз кәсібінің 

әлеуметтік қажеттілігін ұғыну, баланың жеке басы құқықтарын құрметтеу; 

- қазіргі заманғы педагогикалық антропология саласында білімді меңгеру, 

жоғары кәсіби педагогтардың тәжірибесін зерделеу, жинақтау, тарату және 

қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық қызметке жоғары 

уәждемені меңгеру, өздігінен білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу; 

- психология саласында білімді, шығармашылық қызметтің теориялық 

негіздерін, кәсіби қызметті қайта құру дағдылары мен дағдыларын меңгеру, 

білім беруде авторлық жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

балама шешімдерді табу, жаңа педагогикалық идеяларды қалыптастыруға, сыни 

ойлауға қабілетті болу; 
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- нормативтік және құқықтық құжаттар, оқу-нұсқаулық құжаттама, ағымдағы 

оқу-ұйымдастыру құжаттамасын (дидактикалық, бақылау-өлшеу материалдары 

және т.б.) әзірлеу біліктері мен дағдылары, ұйымдастырушылық қабілеттерге 

ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету. 

Музыка балалардың қиялын, талғамын, мәдениетін, өнерге деген 

сүйіспеншілігін дамытады. Мектептегі мерекелік тәрбие 

шаралары  оқушылардың өнерге деген көзқарасын, қоғамға, туған жерге деген 

сезімдерін қалыптастырады, өмір құбылыстарын дұрыс түсініп, 

қабылдауға көмектеседі. Зерттеуші педагогтарымыз А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский, А.Г.Арчажникова, Д.Б.Кабалевский, Р.Р.Жәрдемалиева, 

Қ.М.Меңдаяқова, З.Абиевалардың және т.б. өз еңбектерінде қарастырғандай 

жалпы музыкалық білім беру жүйесі жас ұрпақты музыка өнеріне баулып, 

олардың жан-жақты мәдениетті, білімді, ақылды да сымбатты болып 

қалыптасуларына ықпал етеді. [2].   Музыка – жалпы өмірдің, бүкіл дүниенің 

қозғалысын көрсететін диалектикалық құбылыс. Музыка – дүниенің, 

адамзаттың және әртүрлі құбылыстардың өзара әсерлері мен нәзіктіктерін 

эмоционалды түрде жеткізу құралы. Ол қандай музыкалық шығарма болса да 

адамның жан дүниесіне зор әсер етеді, эстетикалық қабылдауын, музыкалық 

талғамын дамытады.  Мұғалімнің қызметі тек мектеп жұмысымен шектеліп 

қалмай, халық арасында саяси-тәрбие жұмысын да талап етті. Мұғалім пәнді 

меңгерумен қатар, өз білімін үнемі жаңа шығармалармен толықтырып отыруы 

қажет. [3].  Білікті музыка мұғалімі ең алдымен өз ісінің ерекшеліктері мен 

қиыншылықтарын терең білуі керек. Музыкалық-педагогикалық қызметі 

әншілік, аспапта ойнау, дирижерлық өнерге негізделген. Сонымен бірге 

оқушылардың ішкі жан дүниесін түсінетін психологтың еңбек процесін 

ұйымдастыруды меңгеру қабілеті болуы керек. Музыка пәнінің мұғалімі 

қашанда өзіне де, өзгеге де қатал болып, шәкірттеріне үлгі болуы керек.  

      Мұғалім өзінің күнделікті жұмысында педагогикалық, психологиялық, 

дидактикалық принциптердің негіздерін қолдана отырып, қазақ халқының 

музыкалық тарихы,  әдебиеті мен  дәстүрлі өнерді оқыта отырып, өнегелік 

негізде бағыттау тәрбиесімен жұмыстанады. Музыка пәнінің мұғалімі бүгінгі 

ғылыми-әдістемелік жетістіктермен қаруланып, білімді жан-жақты етіп 

жоспарлап өтуі міндеті қойылып отыр. Осы  мақсаттарды іске асыруда, мектеп 

мұғалімінің пайдаланатын бағдарламасына сай музыка сабағын өткізуде 

әдістемелік нұсқауларды пайдалана отырып, сабақты ұйымдастырудың, 

жаңаша түрлері тәсілдерін жүзеге асыру заман талабы болып отыр.  
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МЕКТЕПТЕГІ ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ 

Жумабай Даулет Аскарұлы 

Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе өңірлік  университетінің магистранты  

 

Елдің қарқынды әлеуметтік дамуы оның азаматтарының шығармашылық 

және адамгершілік әлеуетінің өсуінсіз, олардың белсенділігін, 

бастамашылдығы мен қабілетін дамытпай мүмкін емес. Осы және басқа да жеке 

қасиеттердің қалыптасуы, ең алдымен, мектеп жылдарында жүреді. Сондықтан 

қазіргі уақытта студенттердің жеке басы мен даралығын дамыту және 

қалыптастыру, әр оқушының шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай 

жасау міндеттері алға қойылады. Бүгінгі таңда адамның басқа адамдармен 

қарым-қатынасының сипаты мен сәттілігін анықтайтын қабілеттерін дамыту 

маңызды. 

Бұл қабілеттердің дамуы оқушының өзін әртүрлі әлеуметтік салаларда 

жүзеге асыруға дайын тұлға ретінде қалыптасуы үшін қажет. Қолда бар 

объективті және субъективті мүмкіндіктерге сәйкес, саналы белсенділікті 

оятады, адамды жасына және өмірлік перспективаларына сәйкес келетін 

әлеуметтік құнды және жеке маңызды мақсаттар қоюға итермелейді [1]. 

Әр жаста оның жеке және әлеуметтік құндылығын көру керек. Дәл 

осындай тәсіл әр оқушының еркін дамуына, өзінің әлеуметтік маңыздылығы 

мен құндылығын сезінуіне мүмкіндік береді. Бұл әр жас кезеңінде адам өзі 

қалаған дәрежеде тағдырдың шебері болуы үшін өте қажет шарт. Адамдармен 

қарым-қатынас-бұл ғылым мен өнер. Мұнда табиғи қабілеттер мен білім 

маңызды. Сондықтан, кім жетістікке жету үшін өзара іс-қимыл басқа 

адамдармен, үйрену керек екен. 

 Қарым-қатынас өнері, психологиялық сипаттамаларды білу және 

психологиялық әдістерді қолдану бүгінде әр оқушыға қажет. Осының барлығы 

5 жыл бойы әзірленген және сынақтан өткен "қарым - қатынас психологиясы" 

арнайы курсын (Алматы, 1998, - 40 б.) оқу процесіне қала мен облыстың 

бірқатар мектептерін енгізудің маңыздылығын айқындады. Бұл курсты оқу 

бесінші сыныптан басталып, тоғызыншы сыныпқа дейін жалғасады. Оқу көлемі 

бір оқу жылында 34 сағатты құрайды. Бұл бағдарлама 10-14 жастағы 

балалармен жұмыс істеуге арналған және балаларға өздерін, күшті жақтарын 

жақсы білуге, өзін-өзі бағалауды дамытуға, әртүрлі жағдайларда сенімсіздік, 

қорқыныш, толқуды жеңуге үйретуге, өзін-өзі сәтті және толық жүзеге асыруға 

бағытталған. іс-әрекет, басқалардың құқықтары мен құндылықтарын бекітпеу 

адамдар, сонымен қатар олардың өсуіне ықпал етеді.  
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 Бұл жасөспірімді күнделікті өмірде тиімді әрекет етуге, оның күнделікті 

міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін құралдармен қамтамасыз ету үшін 

қажет. Көрсетілген жас кезеңі мұндай жұмыс үшін өте қолайлы уақыт. Бұл, бір 

жағынан, олардың өзіне, міндеттеріне деген қызығушылығының артуымен, 

екінші жағынан, қиындықтарды, проблемаларды шешуде және шешім 

қабылдауда стоон ересектерінен көмекке ашықтығымен байланысты [2]. 

Сабақтарды өткізу кезінде бейімделу және мектепте оқу кезеңінде балалардағы 

мазасыздықтың алдын алу және азайту, балалардың эмоционалды мінез-құлқын 

ұйымдастыру сияқты міндеттер шешіледі. 

 Тапсырмаларға сәйкес сабақтар балалар үшін қол жетімді және қызықты 

түрде құрылады. Ол үшін стандартты емес сабақтар және модельдеу және 

рөлдік ойындар, психогимнастика, суреттердегі өзін-өзі көрсету сияқты 

белсенді оқыту әдістері қолданылады. оқуды оқу және талқылау. дискусия 

элементтері, тренингтер, көңіл көтеру, релаксация, диагностика, пікірталастар, 

конференциялар, Сократтық әңгімелер, брейнрингтер және басқалар, сондай-ақ 

кейбір психотерапиялық әдістер: әлеуметтік қорқынышты жою және азайту, 

қиын жағдайлардан шығу жолын іздеу және жеңу. Бағдарламаның өзіндік 

мазмұны бар, оған тақырып бойынша жұмыс жоспары кіреді, әдістемелік 

нұсқаулар мен тақырыптар бойынша жұмыс ерекшеліктері бар, студенттер осы 

тақырыптарды нақтылау процесінде игеруі керек негізгі дағдылар мен 

дағдылардың қысқаша сипаттамасы берілген. Кейбір жұмыс тәжірибесі (5 

жылдан астам) бізге пайдалылықты ғана емес, сонымен қатар әр мектепте осы 

курсты оқу қажеттілігін растауға негіз береді. 

 

Пайдаланған әдебиеттер:    

1. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: Оқулық. –Алматы, 2002 ж. 

2. Сәбет Бап-Баба, Жалпы психология. /Жантану негіздері/: -Алматы «Заң 

әдебиеті», 2003 ж. 

Шаштыгарин М. М.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің доценті, 

педагогика ғылымдарының кандидаты 

Shashtygarin55@mail.ru 

 

ОҚЫТУДЫҢ ТРЕНИНГТІК ФОРМАЛАРЫ ӘЛЕУМЕТТІК 

БЕЙІМДЕЛГЕН ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ  

 

Қуанышбаева Г.Б  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

bekzhanovna_g@icloud.com,  Дизайн 3 курс

mailto:bekzhanovna_g@icloud.com
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Бұл тақырыптың өзектілігі: педагогикалық кадрларды кәсіби даярлаудың 

практикалық қажеттіліктерімен анықталады. Қазіргі қоғамның барлық 

салаларында болып жатқан өзгерістер бүгінгі маманнан кәсібиліктің, 

психологиялық денсаулықтың, өмірдің барлық түрлерінде әлеуметтік 

бейімделу қабілетінің жоғарылауын талап етеді. 

Оқыту мен тәрбиелеудің дәстүрлі әдістерін жаңа жағдайларда қолдану 

кәсіптік білім беру жүйесінің алдында тұрған міндеттерді толық көлемде 

шешуге мүмкіндік бермейді, сондықтан кәсіптік даярлаудың маңызды бағыты 

студенттердің әлеуметтегі қарым-қатынас дағдыларын меңгеруге, 

сезімталдықты, өзін-өзі бағалауды, креативтілікті, руханилықты және т.б. 

қалыптастыруға бағытталған оқытудың жаңа нысандарын қолдану болуы тиіс. 

Тренингтік жұмыс формалары қазір жиі қолданылады. Неліктен? Бұл ыңғайлы, 

өйткені бүкіл топ қуана жұмыс істейді, өйткені адамдар жаңа жолмен ашылады, 

жаттығу көбінесе ойын болып табылады, ал балалар да, ересектер де ойнағанды 

ұнатады. 

Тренинг-бұл жаттығулардан, оларды талқылаудан, арнайы модельденген    

немесе табиғи жағдайда адамның мінез-құлқымен жұмыс істеуден тұратын 

белсенді оқыту процесі. Тренинг-қатысушылардың тікелей тәжірибе алуы. Ол 

өмірден тек арнайы таңдалған және ұйымдастырылғандығымен ерекшеленеді, 

сондықтан ол жақсы түсініледі және игеріледі. Оқи сынамалар мен қателер, 

адам жұмсайды айлар емес, қол жеткізу үшін, бұл жақсы жоспарланған 

тренингке қол жеткізу мүмкін. Тренинг-білімді дағдыларға айналдырудың 

қызықты түрі, бұл тәжірибе арқылы жаңа ақпарат, бұл өзін-өзі дамытудың жүз 

пайыздық мүмкіндігі, сондай-ақ алынған тәжірибені дереу талқылау мүмкіндігі. 

Тренинг тапсырмаларының жүйесі студенттің  өзіне және оның айналасына 

деген көзқарасын өзгертуге, оған шыдамдылық пен түсінушілікті үйретуге, 

ондағы барлық нәрсенің оң жағын көруге және оған сенім артуға бағытталған. 

Тренинг барысында келесі мақсаттар жүзеге асырылады: 

1.Студенттердің эмоционалдық босатылуы 

2.Олардың адамдармен қарым-қатынас қажеттілігін және олармен қоғамдастық 

сезімін қалыптастыру. 

3. Студенттің жеке тұлға ретінде өздігінен ашылуы. 

4.Бейімделгіш тұлға аралық мінез-құлықтың тиімді формаларын дамыту және 

шоғырландыру. 

5.Студенттің қоғамдық өмірге белсенді қатысуы 

6.Білімді белсенді игеру 

Тақырыптық әлеуметтік-психологиялық тренинг барысында тұлға аралық 

қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында дұрыс мінез-құлыққа үйрету 

жүргізіледі. Студенттермен күнделікті өмірде кездесетін мәселелер 

талқыланады, осы проблемалардың шешімін іздеу жүргізіледі. Білім кезінде 

зерттеуге, шындыққа деген қызығушылық, басқа адамдармен қарым-қатынаста 

болу және қалу қабілеті көтермеленеді. Сабақты өткізуде ынтымақтастыққа 

ерекше роль беріледі, сондықтан студенттер біртіндеп сабақтарда оқытылады.  

Оқу немесе сыныптан тыс іс-шараларды тренинг әдісімен өткізу кезінде негізгі 
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міндет-өзара сенім мен толық психологиялық ашықтық жағдайында 

қатысушылардың әрқайсысы оқу материалын жақсы меңгеріп, оны бірден 

тәжірибеге енгізе алады, сонымен қатар, ең бастысы өзін-өзі тану, басқа 

адамдарды білу дағдылары мен дағдыларын дамыту, олармен сенімді қарым-

қатынас орнату .  

Тренинг режимінде сабақ өткізудегі жұмыстың негізгі кезеңдерін келесідей 

ұсынуға болады:  

1.Әр қатысушының өзін белгілі бір қызмет түрінде ұсынуы (мен кіммін?)  

2.Басқа адамдардан өз пікірлеріне реакция алу(сен кімсің?) (біз сізді қалай 

көреміз?) 

 3.Әр қатысушының басқа адамдардың пікірлері мен реакцияларын ескере 

отырып, тұлға аралық мінез-құлықтың жаңа формаларын іздеуі. Бұл өзіңізге 

тәжірибе жасау кезеңі. 

4.Топ мүшелерінің көпшілігінің мақұлдауын алған тиімді мінез-құлық 

формаларын бекіту және дамыту. 

 Тренингті өткізу құрылымы:  

1. Сәлемдесу (мақсаттар, міндеттер)  

2. Қатысушыларды таныстыру.  

3. Тренингтен күту.  

4. Жұмыс ережелерін әзірлеу.  

5. Тақырыптық бөлім.  

6. Қорытындылау. 

7. Аяқтау. 

Оқу сабағын, сынып сағатын немесе сыныптан тыс іс-шараның кез- келген 

басқа нысанын өткізу кезінде мынадай интерактивті әдістер пайдаланылады: 

1.Рольдік ойын 

2.Шағын топтардағы пікірталас. 

3.Ми шабуылы. 

4. Жалпы талқылау. 

5. Баспасөз клубы 

6. Жылыту ойындары 

7. Шағын дәрістер мен презентациялар 

8.Құрылымдық пікір таластар 

9.Ашық пікірталас 

10.Талқыланатын тақырыптарды саралау және басымдық беру 

11. Мысалдар арқылы оқыту  

12. Сұрақтар және жауаптар 

13. Бейне жазу, мәтін, схема арқылы ұсынылған мәселелерді талдау және шешу 

Сабақтың тақырыптары әр түрлі болуы мүмкін:  Біз қарым-қатынас жасай 

аламыз ба?, Денсаулықты үйретеміз бе?,  Стресстен қалай құтылуға болады?, 

Мұғалім мен оқушы. Өзара әрекеттесу психологиясы, Мұғалімнің 

психологиялық құзыреттілігі,  Қақтығыстардың алдын алу және шешу әдістері, 

Эмоциялар және оларды басқару тәсілдері.  Ерік. Жеке тұлғаның ерікті 

қасиеттері, жасөспірімнің психологиялық ерекшеліктері және т.б. іс жүзінде 
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кез-келген тәрбиелік іс-шара мен көптеген оқу сабақтарын сәнді түрде өткізуге 

болады. Ең бастысы, мұндай сабақтар әр оқушының жеке басының 

шығармашылық дамуына және тұлға аралық қарым-қатынастың келесі 

дағдыларын өңдеуге мүмкіндік беретін өзіндік әлеуметтік - психологиялық 

микро зертхана болып табылады:  

1. Әлеуметтік-психологиялық білімді меңгеру 

2. Коммуникативтік қабілеттерін дамыту 

3.Рефлексивті дағдыларды дамыту. 

4.Аналитикалық қабілеттерді дамыту 

5.Өзін дұрыс қабылдай білу 

6.Басқаларды қабылдау қабілеті 

7.Жеке мінез-құлық нысандарын түзету 

8.Коррекция тұлғааралық өзара іс-қимыл 

Тренинг түрінде өткізілетін іс-шаралар мен оқу сабақтары студенттерге өте 

ұнайды. Олар асыға күтеді,жұмыс істеуге құлшынады, өз жұмысынан және 

жолдастарымен қарым-қатынастан нағыз қанағат сезінеді.  

Қорытындылау және рефлексия кезеңінде студенттердің тұжырымдары: 

Бұл ерекше, болжанбайтын нәрсе. Біздің көздеріміз ерекше жарқылмен 

жарқырайды, біз шын жүректен күлеміз, өзімізді осы жерге жиналған ең жақсы 

достар сияқты сезінеміз. 

Тренингтен кейін мен бәріне жақсы сөйлеуге дайынмын! 

Тренингке үлкен қуанышпен келемін! 

Тренинг-бұл өзін-өзі ашудың тәсілі екінші жағынан, жаттығу-бұл еркіндік! 

   

Пайдаланған әдебиеттер:  

   

1.Нина Рубштейн. Полный тренинг по развитию уверенности в себе. 73 

упражнения, которые сделают вас абсолютно уверенным челевеком 

2.Пьера Франка. Как стать уверенны.  2019 г. 

 

Ғылыми жетекші – магистр, Тайманова З.Б 
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ҰЛТТЫҚ МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Құрманғали Д.М. 

danat.kurmangali@list.ru  

Музыкалық білім 3 курс студенті 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

   

Көп ұлтты жастардың өздерін Қазақстан тарихына, өткен буынның 

маңызды өмірлік құндылықтарымен сәйкестендіруіне үйрету керек, жастарға 

нақты өмірлік бағыт беру керек. Бұл сөз бізге тікелей қатысты деп білеміз. Иә, 

халқымыздың барлық топтарының әлеуметтік жағдайлары және қажеттіліктері 

өзгеріп жатқан шақтарда жастарды музыка өнеріне тәрбиелеуге ден қойып, 

болашақ еліміздің өнер майталмандары етіп тәрбиелеу, ойлаған асыл 

армандарына жеткізу – ол біздің тікелей міндетіміз. Осы арада жастар өз 

ұлтының патриоты болуы, халқының мәдениеті мен тарихына жанашыр бола 

отырып, үздік оқу басты арманға айналуы керектігін ұмытпауы қажет. 

Сондықтанда мектеп қабырғасында бүгінгі таңда өнерге деген тәрбиені қай 

бағытта жүзеге асыру керектігі бұрынғыдан да маңызды мәселе болуы тиіс. 

Музыка – негізінен әр биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға белгілі бір әсер 

беретін, өмір шындығын дыбыстық көркем образдар арқылы бейнелейтін 

өнердің бір түрі. Онда дыбыстардың биіктік және ырғақтық-ритмдік 

қатынастары өте қатаң тәртіпке келтірілген. Музыканың әдебиеттен, театрдан 

айырмашылығы сол, ол образдарды түгелдей дыбыстық үн құралдары арқылы 

суреттейді. Ол адам сезімін, ойын, оның ерік-күшін дыбыстық формада 

суреттейтін қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Музыка бүкіл адамзат 

тарихында қоғамдық - идеялық, мәдени - тәрбиелік және берік 

ұйымдастырушылық роль атқарады. Музыканың тарихи эволюциясы 

әлеуметтік дамудың жалпы заңына бағынады. Музыка алуан құбылыстарды 

суреттеп, олардың эмоциялық ауқымын аша отырып, қалың бұқараның рухани 

өмірін қалыптастыру құралы ретінде үлкен роль атқарады. Музыка адамзаттың 

рухани азығы, жан серігі, ұшқыр қиялы, нәзік сезімі. Жасөспірімнің бойында 

талғампаздық, эмоциялық сезім қалыптастыруында мәдениетті болып өсуінде, 

музыка әлемін түсінуінде мектептегі музыка тәрбиесінің алатын орны ерекше. 

Сондықтан мектеп қабырғасында оқушылар ұлттық музыканы бойларына 

сіңіріп, қадір қасиетін түсініп өсуі қажет. Себебі, қазіргі таңда заман ағымына 

қарай интернет желілерінде баланың санасын улайтын бағдарламалар мен 

желілер көп. Мысалы, оның ішінде атап айтар болсақ TikTok желісі үлкен 

қолданысқа ие. TikTok желісінде музыканың тек 15 секунды ғана салынады 

және ол тез танылады. Бұл біз үшін жәй ғана нәрсе болуы мүмкін. Бірақ, бұл 

бағыт баланың сана сезімін улайды, соған қарай қалыптастырады. Бұл жағдайда 

ата-бабамыздың бұрыннан келе жатқан, кезіндегі күн мен түнді жалғап 

жырлаған жыры, термесі, күйі тыста қалуы мүмкін.  



933 
 

«Балаға білім бергенде, алыстан жақынға, таныстан жатқа көшіп, жаңа 

білімді ескі білімге байлап беру керек»-деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, 

оқыту процесіне жаңа көзқараспен қарау керек. Қазіргі таңда ақпараттың 

қарыштап дамыған әлемінде жас ұрпақтың білім алуға деген құштарлығын  

арттыруда оқыту технологияларының алатын орны ерекше.                                              

Музыка сабағында түрлі әдіс тәсілдерді қолдануда ұлттық музыкаларды, күйді 

тыңдатудың маңызы зор. Баланы ұлттық музыкаларды тыңдай отырып оны 

саналы түрде қабылдауға баулу, музыкалық тәрбие беру жұмысындағы күрделі 

міндеттердің бірі. Домбыра сөйлейді, қобыз жеткізеді, сыбызғы білдіреді деген 

сөз тіркестері қазақ мәдениетінде  кездейсоқ кездеспейді.Өмірдің барлық 

көріністері күйде, бабаларымыздың жешіресі жырларда кездеседі. 

      Өнер арқылы адам өзінің шын мәніндегі өз ішкі көңіл-күйін білдіреді. Олай 

болса, қазіргі таңда оқу орындарында өнердің басты бір мақсаты – ол адам 

баласының барлық әрекетіндегі өнер арқылы патриоттық сезімталдыққа 

жастарды тәрбиелеу. 

Кез келген ұлт үшін ең өзекті мәселе – рухани құндылығы екенін біз 

естен шығарып алмауымыз керек. Себебі, ұлттық руханияты әлсіреген 

қауымның ана тілі де, құлақтан кіріп бойды алар музыкасы да өз қасиетін 

жоғалтады. Өз тілінде сөйлеп, өз ұлтының сазында сүйіне алмаған ұрпақтан 

қандай ұлтжандылық күтуге болады. Қазақ атамыз «кімнің асын ішсең, соның 

сойылын соғасың» дегенді жайдан-жай айта салған жоқ. Оның астарында үлкен 

философиялық қорытынды жатыр. Біздің бүгінгі ұрпағымыз онсыз да өзге елдің 

музыкасына ауызданып алды. Ертең сүтпен біткен сарын сүйегіне сіңері де 

сөзсіз. Олардың ұлттық музыкамызға мұрынын шүйіре қарауы былай тұрсын, 

бүгінгі жастарымыздың арасынан да дәстүрлі ән, ұлттық күй десе құлағын баса 

қашатын жаһанданушыларды табу аса қиынға соқпайды. Бұл – індеттің тек 

қана бастамасы. Бұның алдын алу шарасы уақыт күттірмейтін тақырыпқа 

айналуы керек. Ұлттық музыкамен ұлттық мүдде, ұлттық таным біте қайнасқан. 

Ұлттық музыка өміршеңдігін жоғалтса, ұлт та әлсірейді. Ұлттық руханият – 

ұлттың тірегі. Бүгінгі таңда ұлттық музыкаға деген танымның тереңдігі біз 

үшін ауадай қажет. Оған әсте немқұрайды қарауға болмайды. Біз басқалардың 

музыка бағытына орынсыз бой ұра берсек, жаһандануға барынша жақындай 

түсеміз. Керісінше, қанымызға сіңген қазақы сарынымызды көзіміздің 

қарашығындай қорғай алсақ, түрі де, тілі де, мінезі де қазақы өміршең ұлт 

ретінде сақталып қала аламыз. 

Күнге қарап уақыт білген, жұлдызға қарап жол тапқан, табиғатпен етене 

араласқан, әрбір өсімдіктің қасиетіне үңілген, аң-құстардың киесін, төрт түлік 

малдың сырын білген көшпелі ата-бабаларымыз «оқуға сенген-ұмытшақ, 

жазуға сенген-жаңылшақ» деп, кеудесі хат, көргені жад қарияларымыз, 

құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар ұқпа құлақ ұрпақ тәрбиелеуді тәуір 

көргенге ұқсайды [6]. Сондықтан болар заманымыздың IX ғасырынан жеткен 

Қорқыт, XII, XIII ғғ. Кетбұға т.с.с. Көптеген күйлеріміз күні бүгінге дейін 

Қазақстанның барлық өңірлерінде еш өзгеріссіз орындалып жүр. . Бұл қазақ 

халқының жадын дамыту мен есте ұстау қабілеттілігінің, ұлттың ерекшелігі 
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емес пе? Бұған мысал ретінде  өз жерлесіміз Құдайберген Димаштың 

орындауындағы шоқтығы биік халық әні  «Дайдидауды» мысалға келтіруге 

болады.  Халықаралық деңгейде өтіп жатқан үлкен додаларда, тыңдаған жанды 

шымырлаған нәзік иірімімен бірден баурап әкететін,кең диапазонды   Димаш 

шырқау шыңына жеткізген «Дайдидау» әні арқылы, қалың қытай, барша әлем 

жұртшылығы қазақ халқын танып білуге құлшынып, тарихымыз бен 

мәдениетімізге деген қызығушылығының артқанын сезініп отырмыз. Қазақтың 

ұлттық мәдениетінің ажырамас бір бөлігі халық музыкасы екені белгілі. Біздің 

болашағымыз жастарға имандылық, ізгілік, парасаттылық, білімділік силап 

ұлттық рухта тәрбиелей алатын ерекше қасиеттердің бірі өнерде, яғни 

музыкада. Демек ұлтжанды, елі мен жерін сүйетін патриот жастарды 

тәрбиелеуде ұлттық музыканың берері көп екенін есте ұстаған артық болмас. 

Қазақ музыкасына арқау болған әр түрлі музыкалық аспаптар 

заманымызға сай түрленіп, жаңа ұғымда, жаңа мазмұнда пайдаланылып, қазақ 

өнерін әлемге танытып келеді. Демек, қазақтың музыкалық аспабының қай түрі 

болмасын көнермейді деген сөз, керісінше ол заман ағымына сай өзгеріп, 

жаңарып, жаңа туынды ретінде өмір сүреді. 

Қазіргі кезде музыка әрлеушілері түрлі музыка жанрларын домбыраға, 

қобызға және т.б. музыка аспаптарына сәйкестендіріп, ұлттық нақышта, жаңа 

әр беріп, жоғары талғамда орындалуын көздейді. 

Бүгінгі таңда қайта көркейген, жаңа мазмұнға ие болған, өмірімізден 

өзінің лайықты орнын алған бұл музыкалық аспап, өткеннің ескерткіші ғана 

емес, күнделікті мәдениетімізді дамытатын, ажарын ашатын, рухани құндылық 

ретінде сақтауымыз керек. 

Тәрбие – тал бесіктен басталады. Саналы, өз елін сүйетін ұрпақ тәрбиелеу 

үшін адам баласы шыр етіп дүниеге келгеннен ананың әлдиін естіп қана 

қоймай, мектеп қабырғасында қазақтың күйін, әнін тыңдап, талдап, рухани 

азық жинап өсуі қажет деп білемін. 

Жалпы қорыта айтып тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: «Қазақтың ұлттық 

өнері болған, қазірде бар және де болашақта да өз қасиетін жоғалтпай қала 

береді». Әр Қазақстандық жас ұрпақ бабалар аманатының иегері. 
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ТАЙ-ДАЙ ТЕХНИКАСЫМЕН ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ 

ДӘРІПТЕУ  

 

Құрманай Г.Е. 

 (Қ. Жұбанов атындығы Ақтөбе өңірлік университеті) 

Қазақстан, Ақтөбе қ. 

 

Болашағынан үлкен үміт күттірер, тәуелсіз жеріміздің еңселі бәйтерегі, 

егеменді еліміздің жарқын болашағы біздің қазақ жастары. Сол себептіде 

олардың әрбір іс-әрекетері, өз-өзін ұстауы, өзін көрсетуі үлкен рөл атқарады. 

«Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек»  демекші жастарымыздың киіну 

стильіне де баса назар аударғанымыз жөнірек. Қазіргі заманғы жастардың 

талғамын бұрынғы заманмен салыстыруға да келмес. Ол кезеңде қолда бар, 

тіпті өзіне ұнамайтын, үлкен өлшемдегі аға-әпкесінің киімі болсада кие беретін. 

Ал қазір ше? Қазірде жастар кез келген ортада бірден көзге түсетін әрі оны 

өзгелерден ерекше етіп тұратын заттарға баса назар аударады. Неге? Себебі: 

олар батыл әрі жан жақты болуды, ерекшеленуді қалайды. Ендігі кезекте біз 

олардың талғамына этностильдің элементтерін қосу арқылы ұлттық 

құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, жастар қалайтындай ерекше стильді 

қалыптастыра аламыз. Сонымен қатар бұл жас буынның ортасында этно 

стильге деген дұрыс көзқарас, ұлтымызға деген сыйластық және оны дәріптеуге 

деген құлшыныс пен қызығушылықтың пайда болуына алып келеді. Бұл 

стильдегі киімдер өзге елдерде бар болғанымен, біз оларға өз элементтерімізді 

қосып, оған жаңа леп бере аламыз. Ендігі кезекте осы «Тай дай» техникасының 

пайда болу тарихы туралы сөз етсек. «Тай-дай» техникасы алғашқы кезде 

күрделілігі әртүрлі бірнеше бояу әдістерінен тұратын матаны бояу 

технологиясы болды. Бірақ оның қай жерде ойлап табылғаны және 

қолданылғаны әлі белгісіз. «Тай-дай» Жапонияда, Үндістанда, Мексикада, 

Қытайда және Африкада бұрыннан қолданылған. Ал кейінірек, 60-70 жылдары 

бұл техниканы «хиппи» субмәдениетінің өкілдері танымал етіп, оны жапон 
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тілінен алынған термин - «сибори» деп атаған. Бұл әдіс аз күш пен аз ақшаны 

қажет ететін әрі көпшіліктен ерекшеленуге көмектесетін болғандықтан ерекше 

қығушылық тудырған. 80-жылдардың басында бұл техника Ресейге де жетіп, 

ондағы жастар «Тай-дай» техникасын өз қолдарымен жасап, сол кездегі сәнді 

джинсыға белсенді түрде пайдаланды. Ағылшын тілінен аударғанда «Тай-дай» 

атауы (бірінші сөз «бұралу», «байлау», екіншісі «бояғыш») деп аударылады. 

Жалпы алғанда, бұйымдарды бояу мен бір-бірінен өрнек жасау түрімен 

ерекшелейтін  әдістері өте көп. Ол үшін қажетті мата жоғары сапалы, жеңіл, 

табиғи және неғұрлым тығыз болуы керек. Мұның бәрі «Тай-дай» техникасын 

қарапайым және күрделі әрі ерекше етеді. «Тай-дайдың» ең бір артықшылығы - 

барлық әдістерді біріктіруге болады және соның арқасында өте күрделі, 

көркемдік жағынан әртүрлі қайталанбас композициялар, түпнұсқа сызбалар, 

ою-өрнектер  дүниеге келеді. 

       1960 жылдары Америка Құрама Штаттарында «Rit» брендімен өте танымал 

бояғыш компания сол кездерде өте қиын кезеңдерді бастан өткеріп жатты. Ал 

компания маркетологы Дон Прайс брендтің бағытын өзгерту мүмкіндігін 

көргенге дейін ол банкроттықтың алдында тұрған. Бұрын олардың мақсатты 

аудиториясы сүлгілері мен киімдерін бояған үй шаруасындағы әйелдер болса, 

кейін Дон Прайс бұл өнімнің  шығармашылық адамдар үшін өте қолайлы 

екенін және сұранысқа ие бола алатынын түсінді. Ол ең алдымен бояудың 

қаптамасы мен құрамын өзгертті. Енді «Rit» ұнтақ түрінде емес, сұйық түрінде 

арнайы бөтелкеге шығарылды, бұл киімді бояу процесін айтарлықтай 

жеңілдетті. Сондай-ақ үйде киіміңізді қалай бояуға болатындығы көрсетілген 

жарнамалық плакаттар мен басылымдар сериясы шығарылды. Кейін 1969 жылы 

Дженнис Джоплин Вудсток фестивалінде «Тай-дай» техникасымен боялған 

киіммен сахнаға шықты содан кейін мұндай бояу жаппай сәнге айналды, 80-ші 

жылдардан бастап әлемдік дизайнерлер өз коллекцияларында «Тай-дай» 

техникасымен бояуды қолдана бастады. Басты дәлелі актриса және модель 

Пэрис Джексон, Синди Кроуфордтың қызы, модель Кайя Гербер, Джаред Лето, 

Канье Уэст секілді танымал тұлғалардың гардеробы осы  техникамен жасалған 

киімдермен толықты. 

              Қазірде «Тай-дай» техникасын әр түрлі гардероб заттарына қолданады: 

шалбар, юбка, көйлек, футболка, купальник, сарафан, сөмке, шарф, тіпті аяқ 

киімде де. Бұл техниканың сән әлеміндегі орнын «The Hundreds», «Brigitte», 

«Suzusan», «Huf», «Paco Rabanne», «Vans», «Polo Ralph Lauren», «Chloé», 

«Supreme», «Levi’s», «Stussy», «ETRO», «MM6 Maison Margiela», «Tomas 

Maier», «Dsquared2» секілді танымал брендтердің өз киімдерінде 

пайдалануынан-ақ аңғаруға болады. Әрі бұл техниканың нәтижесінде пайда 

болған киім үлгісіде романтикалық, спорттық, минималистік, рок стильдерінің 

қайсымен болса да тамаша үйлесім табады. 

          «Тай-дай» техникасының жасалу технологиясы: қалауыңыздағы кез 

келген бір түсті футболка немесе басқа да киім үлгісін алып, оны түйіндеу, 

бұрау, арқан тәріздес, жиырып жинау сияқты басқа да түрліше әдіспен 

орындауға болады. Осы әдістердің біреуін  немесе бірнешеуін орындап болған 
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соң, футболкамызды сол формада ұстап тұру үшін резеңке немесе жіппен 

ораймыз. Футболка түсіне үлесімді етіп, алған әдістеріңізге байланысты бір 

немесе бірнеше түсті дайындаған бояуымызды футболка үстіне әркелкі етіп 

құйып шығамыз. Дайын болған футболкамызды полителенді пакетке салып бір 

күнге қалдырамыз. Футболканы алған соң бірнеше мәрте, бірінші суық суға, 

одан соң екі рет сабынды сумен жуып кептіретін боламыз. Сонымен 

футболкамыз дайын. Бояғыш ретінде арнайы матаға арналған бояуларды, 

медицинада қолданылатын зеленка, фукорцин, тағамдық өнім қызылшаны да 

пайдалануға болады. Ал оларды бекіту үшін суға тұз немесе сірке суын қосу 

қажет. Бұл түстің жақсы сақталуын қамтамасыз етеді. 

     Мен өз тәжірибемде «Тай-дай» техникасы арқылы жасаған киім үлгілерін 

дәл сол қалпында қалдырмай, оған ерекшелік ретінде жасөспірім қыз баланың 

футболкасына қазақтың қасиетті санаған тұмарын, ер балаға арналған 

футболкаға өз ұлтының туын желбіреткен, қанша ғасыр бойы ата бабамыз 

басынан тастамаған тақиясын кейген баланың, ал қыз баланың футболкасына 

ұлттық нақыштағы әшекей тағынған, басында үкілі тақиясы бар  кекілді әрі 

сүйкімді қыздың суретін бейнеледім. Осы арқылы киімге одан сайын өң беріп, 

бір қарағанда қай ұлт екенін ажырата алатындай, ұлттық құндылықтарымыздың 

иісі аңқып тұратындай киім үлгісін жасадым. 

          Қорытындылай келе, киімдерге ұзақ және бай тарихы бар «Тай-дай» 

техникасын қазіргі заман талабына сай пайдаланып, оны этно стильдегі 

элементтермен әсемдеу арқылы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, жастар 

арасында жаңа стильді қалыптастырып қана қоймай, ұлтқа және оның бай 

мұраларына деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік сезімін арттыра аламыз. 
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Сандық жарнама агенттіктері маркетинг әлеміне жаңашылдық қосады. 

Цифрлық жарнама агенттігі брендтердің мақсатты аудиториясын ең қолайлы 

жолмен және дұрыс стратегиямен қанағаттандыруын қамтамасыз етеді және 

шығармашылық, жоспарлы және назар аударуға бағытталған қызметтерді 

ұсынады. Бүгінгі таңда цифрлық арналардың жылдам таралуы және оларды 

тұтынушылардың тез қабылдауына байланысты брендтер өздерінің 

маркетингтік және жарнамалық стратегияларын дәстүрлі ортадан бөлек 

цифрлық ортаға бағыттай бастады. Көптеген брендтер цифрлық әлемді 

бағаламаса да, көп ұзамай олар мұның дұрыс емес екенін түсініп, 

стратегияларына сандық арналарды қосты. Интернет пен смартфондардың 

дамуымен көптеген әлеуметтік платформалар пайда болды. Адамдар осы 

әлеуметтік платформаларды пайдалана бастады және бұл брендтер үшін 

артықшылық болды. Мысалы, Facebook – пайдаланушылар саны бойынша ең 

жылдам және ең көп әлеуметтік желілердің көшбасшысы. Facebook-тің ойын-

сауық және сату мүмкіндіктерін мойындай отырып, брендтер мен жарнама 

агенттіктері маркетинг атынан көптеген бастамалар жасады. Facebook-тің 

дамып келе жатқан алгоритмінің арқасында жарнама агенттіктері жарнама 

жасап, сатылымдарды көбейтуге көмектесті, бұл брендтер үшін оңай, жылдам 

және арзан болды. Бұл жағдайда цифрлық жарнама бөлімдері жарнама 

агенттіктерінің құрамына енді. Көптеген адамдар қарапайым деп қабылдайтын 

Facebook, Instagram және Twitter жарнамалары айсбергтің ұшы ғана. Осы 

салада тәжірибесі бар және білімі барлар цифрлық жарнама агенттігін құру 

арқылы брендтерге цифрлық медиада супердержава болуға көмектесті. 

Сандық жарнама агенттіктері не істейді деген сұраққа жауап беретін 

болсақ, цифрлық жарнама агенттіктері - бұл цифрлық әлемдегі брендтердің 

жарнамалық қажеттіліктерін ең тиімді түрде қанағаттандыру үшін 

шығармашылық, жоспарлау және инновациялық көзқарасты шешу арқылы 

бренд стратегияларын жасайтын қызмет көрсету ұйымдары. Ол бренд туралы 

хабардарлықты арттыру үшін жұмыс істейді.[1,13 б] Ол брендтің цифрлық 

әлемінде орын алуы мүмкін көптеген сандық шешімдерді дайындайды және 

брендтердің цифрлық әлемде қатысуын сақтау үшін жол картасын сызады. 

         Цифрлық маркетинг шешімдерімен сіз дәстүрлі медиаға қарағанда 

әлдеқайда тиімді және қолайлы байланыс әрекеттерін сақтай аласыз. Сандық 

жарнама агенттіктерінің арқасында сіз өзіңіздің брендіңізді цифрлық арналарда 

алға жылжыту арқылы сату әлеуетіңізді арттырып, тұтынушылармен жүйелі 

түрде байланысыңызды жақсарта аласыз. 

Неліктен ол соншалықты танымал? 

 Мақсатты аудиторияны таңдау мүмкіндігі 

 Бәсекеге қабілетті аймақты анықтау 

 Төмен бюджетпен үлкен аудиторияға қол жеткізу 

 Жылдам нәтиже алу 

 Жеңіл өлшемдер 

Ол сіздің ойыңызда ешқандай күмән қалдырмай, жақсы жарнама агенттігі 

сіздің брендіңіз үшін ұстанатын жарнамалық стратегиялар мен мақсаттарды 
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оңай ұсынады. Маркетингтік коммуникация үшін бір ғана әдісті қолдану 

адамдарға сіздің брендіңізді дұрыс тануға кедергі жасайды. Осы себепті 

жарнамалық жұмыстарды өз қажеттіліктеріңізге сай пайдаланған дұрыс.[2,10 б] 

Ал, автоматтандырылған цифрлық маркетингте жасанды интеллект пен 

автоматтандыруды енгізу бизнеске бірнеше деңгейде пайда әкеледі. Мысалы, 

ол неғұрлым білікті тұтынушыларды, жақсырақ түрлендірулер мен 

сатылымдарды және жақсартылған пайдаланушы тәжірибесін уәде етеді. Ең 

бастысы, бұл цифрлық маркетологтардың жұмысын жеңілдетеді. Статистика 

автоматтандыруды пайдаланатын кәсіпорындар маркетингтік үстеме 

шығындарды 11%-ға қысқартып, сату өнімділігін 15%-ға арттырғанын айтады. 

        Автоматтандыруды цифрлық стратегияның кез келген аспектісіне 

енгізуге болады, соның ішінде: 

 Әлеуметтік желіде жариялау 

 Әлеуметтік желіні тыңдау 

 Электрондық пошта маркетингі 

 Жетекші ұрпақ 

 Жетекші тәрбиелеу 

 Мазмұнды өңдеу 

 Сілтеме құрылысын іздеу 

 Метрика және аналитика 

 Жобаны басқару 

Дегенмен, цифрлық маркетингті автоматтандыру туралы көптеген қауіпті 

мифтер бар.[3] Мысалы, көптеген адамдар автоматтандырылған құралдар 

жұмысыңызды тезірек орындаудың жалқау жолы деп санайды. Бұл қарапайым 

емес. Автоматтандыру және AI сіз үшін қолмен және қайталанатын 

тапсырмаларды орындайды, бұл сізге жұмыстың шығармашылық бөліктеріне 

назар аударуға мүмкіндік береді. Мысал ретінде әлеуметтік желіні 

жоспарлауды алайық. Иә, сіз мазмұнды Hootsuite сияқты әлеуметтік медианы 

басқару құралдарымен автоматты түрде жариялай аласыз. Бірақ бұл 

орындалған жұмыстың жартысы ғана. Сіз жариялаған кез келген нәрсе 

бақылануы және өлшенуі керек, бұл деректерге негізделген шешімдер 

қабылдауға көмектеседі. 

Негізінде смартфон пайдаланушыларының 39 % кем дегенде аптасына бір 

рет дауыстық технологияны қолданатынын және бұл сан болашақта өсетінін 

айтады. Ғылыми зерттеулер бойынша 021 жылға қарай онлайн іздеулердің 60% 

дауысты болады, ал 2022 жылға қарай үй шаруашылықтарының 65% смарт 

динамик құрылғысына ие болады делінген екен. 

Дауыстық іздеуді пайдалану цифрлық маркетингке, әсіресе SEO-ге үлкен 

әсер етеді. Цифрлық маркетологтар енді кілт сөздерді мақсатты және 

оңтайландыру тәсілін өзгертуі керек. Дауыспен іздеушілерге жылдам іздеу 

жүргізу үшін қысқа фразаларды пайдаланудың қажеті жоқ. Олар енді іздеу 

жүйелерімен экрандарға қарамай немесе термей-ақ әрекеттесе алады. 

Сондықтан олардың көпшілігі сөйлесу кілт сөздері мен сұраққа негізделген 

сөйлемдерді пайдаланады. [4,25 б] Іздеу мақсатын түсіну және сөйлесу кілт 
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сөздері үшін мазмұнды оңтайландыру үшін «Жалпыға жауап беру» немесе 

Google-дың Адамдардан да сұрау мүмкіндігі сияқты құралдарды 

пайдаланыңыз. Сондай-ақ, барлық дауыстық іздеулердің 23% жергілікті екенін 

есте ұстаған жөн. Қарашаның басында Google жергілікті іздеу нәтижелеріне 

нейрондық сәйкестендіруді қолдана бастады. Жақында Нью-Йорктегі SEO 

компаниясының Four Dots сандық маркетингтік шолуы апта сайынғы цифрлық 

маркетинг тенденцияларын талқылай отырып, «нейрондық сәйкестік Google-ге 

белгілі бір сұраулардың мағынасын жақсырақ түсінуге және оларды ең өзекті 

жергілікті бизнеске сәйкестендіруге көмектеседі» деп мәлімдейді.  

Қорытынды 

Қорыта келгенде, күрделі технологиялардың өсуімен тұтынушылар 

брендтердің жаңа АТ жетістіктеріне ілесуін және пайдаланушылардың 

қызықты тәжірибесін ұсынуын күтеді. Сондай-ақ, сатып алу әрекеттеріне үлкен 

әсер ететін соңғы трендтердің бірі - виртуалды шындық және толықтырылған 

шындық. Зерттеулер көрсеткендей, сатып алушылардың 56 % 

пайдаланбайтындарға қарағанда AR пайдаланатын брендтерді жақсы көреді, ал 

олардың 70 % AR үшін әдейі емес сатып алған. 

Цифрлық маркетологтар үшін AR және VR-ді сюжетті баяндау 

стратегиясына енгізу - олардың желідегі қатысуын жарқын және жеке ету үшін 

керемет мүмкіндік. Мысалы, сіз 360 градустық бейне жасай аласыз. Сән 

брендтері бұл технологияны өз өнімдерінің сапасын, сыртқы түрін және 

матасын көрсету үшін пайдалана алады. Екінші жағынан, жылжымайтын мүлік 

агенттіктері мүлікті көрсету, тұтынушыларды тарту және олардың уақытын 

үнемдеу үшін виртуалды турларды ұйымдастыра алады.[5,17 б] 

AR және VR көмегімен пайдаланушыларды тартудың әртүрлі дәрежелері 

бар. Мысалы, ойындар мен қолданбаларды жасау арқылы пайдаланушылардың 

тәжірибесін ойнауға болады. Пайдаланушылар жұмбақтарды шешеді немесе 

өнімдеріңізді табу үшін зерттелмеген аумақтарды зерттейді. Екінші жағынан, 

егер сіз оларды пассивті түрде тартқыңыз келсе, баяуырақ әрекеттерге назар 

аударыңыз. Мысалы, пайдаланушы жай ғана отыруға және демалуға тура 

келетін тартымды әңгіме құра аласыз. 
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Довольно нередко под творческой профессией социумом принято 

воспринимать картину работы, в ходе которой человек, используя личные 

познания, неординарность мышления, некоторую волю создателя делает 

продукт, при данном не всякий раз вещественный, и за это собственно 

получает, именно, приличный заработок. Люди с похожими профессиями 

довольно ценятся, потому что их работа считается неповторимой и 

эксклюзивной. 

К профессиям креативного нрава можно отнести людей искусства от 

писателей и артистов до архитекторов и дизайнеров. Без их вдохновения, 

стремления реализации личного внутреннего «Я», мы сейчас были бы лишены 

способности наслаждаться произведениями искусства и творениями, которые 

принято именовать культурным наследием нашего государства. 

В нашем мире все ещё распространена неувязка – выбора меж творческой 

и «обычной» профессией: иногда всё ближайшее окружение абитуриента 

настаивает на больше «реалистичном» варианте, под коим имеется ввиду 

собственно что угодно, но лишь только не творческое занятие [1, с. 289-292]. 

Опекуны всякий раз с опаской относятся к выбору их детей профессий, 

которые предполагают необычный путь, который находится в зависимости от 

нестандартных возможностей их чада и умения сдержаться в данных критериях 

на плаву [2, с. 105-111].  Эта специальность, носящая креативный нрав, по 

точки зрения людей старшего поколения, делает большой риск в 

самостоятельной жизни, что касается как заработка, так и свободного времени 

современной молодежи. В то же время, нам известны много личностей, 

смогших стать популярными благодаря креативным возможностям. К примеру, 

Сальвадор Дали зарабатывал большие деньги на собственных картинах. Не 

мало и знаменитых личностей с нашей Родины, это художница Акжана 

Абдалиева, которая запечатляет в своих работах не эпохальные сюжеты, а 

сцены из жизни; Бубэ Нелли Витальевна, посвятившая картину Великому 

Шелковому Пути. 

Любой человек постарается избрать ту профессию, которая станет 

нужной и естественно же будет элитной. 

Креативные люди на нынешний день составляют довольно огромную 

долю населения, собственно что приводит к увеличению возможностей 

инновационного развития территорий.   

Большая доля креативных профессий в современном мире 

сконцентрирована в IT-индустрии. У большинства людей IT-индустрия 

ассоциируется только с программированием. Однако в данной сфере трудится 

большое количество креативных людей, такие как менеджер планов, аналист, 

арт-директор, интернет-маркетолог, Web-дизайнер, копирайтер, таргетолог, 

SMM-специалист и другие. 

Еще в современном обществе есть это понятие, как NFT. NFT-токен 

(невзаимозаменяемый токен) — оригинальный цифровой сертификат, который 
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сберегается в блокчейне, ручается уникальностью предмета и даёт 

неповторимые права на него. 

В NFT возможно реализовать собственно что угодно вашей душе. 

Музыку, изображения, текста, видео, 3D-модели, книги – то есть всякий 

уникальный цифровой продукт. 

В качестве примера я приведу певицу Граймс, которая продала в формате 

NFT свои рисунки, выручив за них $5,8 млн. Не так уж и много по сравнению с 

рекордом художника Майка Винкельманна, который продал свою картину 

«Everydays: The First 5000 Days» за $69,3 млн [4]. 

На этом я сделаю вывод, что творческая профессия в современном мире 

обрела свою актуальность, популярность и доверие по сравнению с прошлым 

десятилетием. В наши дни большинство людей отдает свое предпочтение 

выбору именно творческой профессии с желанием проявить себя в той сфере 

деятельности, которая поможет стать известной личностью, получить хороший 

заработок и заниматься любимым делом [3]. 
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Жан бітіп жайраңдайды жан-жағымнан 

                                                             қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. 

                                                               Аңсаумен күнім өтті қанша менің, 

                                                                желбауда, басқұрда ма аңсау емім. 

                                            Әжемнің көзіндей бұл оюларды  

                                                                  таба алмай дала кезіп шаршап едім. 

Фариза Оңғарсынова 

Фариза Оңғарсынова ақынымыз  жырлағандай,ою қазақтың қастерлі 

символдарының бірі. Мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқының 

көшпелі өмір-салтымен байланысты туған деуге болады.  

http://rating.rbc.ru/
https://www.golosameriki.com/a/nft-explained/5846708.html
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Ұлттық ою – өрнектерді, соның ішінде «қошқармүйіз» оюын зерттей келе, 

халқымыздың ою–өрнегінің өшуіне , жоғалуына жол бермеу керегін түсінеміз. 

Қошқар мүйіздің, мүйізінің өзі өте терең мағына береді. Көшпелі тайпалардың 

тұрмысынан алынған,мүйіз күш-жігерді білдіреді. Екі мүйізімен қарсыласына   

шабуыл жасау арқылы ,ешкімге мойынсұнбай , тек  алға қарай жеңіске жетуді 

мақсат етеді. 

«Қошқармүйіз» оюының түрлерін салыстыра отырып, оюы бар заттардың 

қолданыстағы өрісін кеңейту қажет. «Қошқармүйіз» –көне оюлардың бірі. 

Қошқармүйізін және терісін илеп күнделікті тұрмысқа қажетті заттарын 

дайындаған. Осы малмен байланысты ұғым-түсініктерді ою-өрнек арқылы 

бейнелеп шығарған.Мысалы,қошқармүйіз-қошқардың мүйізі тәріздес оюы 

екенін білеміз. 

«Қошқармүйіз» оюы бірнеше түрлі формаларға еніп,қазақ бұйымдарының 

көбінде кездеседі. «Қошқармүйіз» оюы молшылықтың нышаны. «Мүйіз»—

қазақ оюындағы  ең көне мәнері. Ою-өрнектің бұл элементі мүйізді меңзеуден 

шыққан. «Мүйіз» ою-өрнек кейде ұсақ , ірі болып келеді. Ұсақ түрлері :ағаш, 

сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында қолданады. Ірі түрлері :сырмақ, 

текемет, алаша, кілем, сәулет өнерінде сан түрлі түрде  қолданады. Мүйіз 

элементтері «аймүйіз», «қосмүйіз», «сыңармүйіз», «сынықмүйіз», 

«қырықмүйіз», «маралмүйіз», «өркешмүйіз», «қошқармүйіз» т.б. түрлерге 

бөлінеді. «Мүйіз» өрнегі үй жиһаздарынының ішінде (кілем, сырмақ, текемет, 

алаша, көрпе, түскиіз, шымшимен тұрмыстық заттарда (саба, шанаш, күбі, 

ожау, жүкаяқ, торсық, сандық т.б.), сондай-ақ қару-жарақтарда (қынап, 

оқшантай, садак), киім-кешек, ат әбзелдерінде (ертоқым, айыл) жалпы айтқанда 

, бұл элементтің қолданбайтын жері жоқ десе де болады. 

Біздің осы «қошқармүйіз» оюымыз бүткіл шет елдеріне әйгілі екенін 

білеміз. Мысалы:өзіміздің күнделікті өмірде ұшып жүрген ұшағымыз «Air 

Astana» логотипінен , Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті 

логотипінен ,әлемдік спорт түрлеріне қатысушы спортышларымыздың 

спорттық киімдерінен де байқауымызға болады. Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Олимпиада комитеті логотипін өзгерткен болатын. Логотипті ауыстыру 

туралы шешім ҚР ҰОК 25 жылдығымен тұспа-тұс келді. Осы процестің бөлігі 

ретінде логотип, оның графикалық және түс схемасы, беру принципі, сондай-ақ 

қаріп толығымен өзгертілді. Логотип көк кең шеңбер болып табылады. Cоның 

контуры бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Олимпиада комитетіне 

тиесілігін көрсететін жазу орналасқан.Жаңа логотиптің негізгі элементі күн 

сәулесін қанаттарымен қоршап тұрған бүркіт болды. Бүркіттің олимпиадалық 

сақиналармен бірге жоғары ұшуы қазақстандықтардың әлемдік спорттағы 

қазіргі және болашақ жетістіктерін білдіреді.Логотиптің төменгі бөлігінде 

ұлттық ою - өрнектің іргетасы-"қошқармүйіз" ою-өрнегі бар. Ол тек сәндік 

безендіру ғана емес, сонымен қатар ұрпақтар мен ұлттық бірегейліктің 

байланысын көрсетеді.Не себепті, осы қошқар мүйізі басқа тыс елдерге қалай 

танымалды болды? 
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«Қошқармүйіз» оюын алып қарайтын болсақ,.одан бес –алты кескінді көре 

аламыз. Жалпы пішіні қошқармүйізіне ұқсағанымен ,онда пирамида,свастика 

,крест ,Ұлытауға шығу,Ұлытаудан түсу,өмір ағашы бар.Мұның бәрі-теңдіктің 

белгісі.Қошқармүйіздің сағат тілі бойынша және сағат тіліне қарсы айналып 

тұрғанан қозғалын байқаймыз. Негізгі элементтің бірі :крест бейнесіндегі 

нақыш. Онда пирамида бейнесіндегі көріністі байқаймыз. Бұл-Ұлытауды 

бейнелеп тұр. Шеберлер қазіргі таңда жаңа ою-өрнектерді тұрмыс тіршілігіне 

өз дәуіріндегі заман ағымына қарай лайықтап пайдаланып келеді. 

Киіз үй жасауларының барлық түріне де салып тоқуға 

болады.Мәселен,текеметтің ортасына «қошқармүйіз» , шет –шетіне« тұмар», 

«шаршы» немесе «су» оюлары салынады. Мұнысы-туған жер төсін толтырған 

отар-отар қой болсы деген халықтың арман-тілегі.Мүйіз ою мүйіз тәрізді 

өрнектелгендіктен,мүйіз ою атаулы сөзсіз. Тұскиіздің шетіне ,көбінесе 

қолтықшасына өрнектеледі.Жерге төселетін текеметке ұдайы осы ою 

салынып,қолтық деп аталады. Мұнысы- «Қош келдіңіз,өз үйіңіздей көріп 

,жантая отырып демалыңыз! »,деген қонақжайлық белгісі. Қай  үйге кірсемде 

жердегі киіздің бетінен оюдың бір ғана түрін көрем. Сөйтсем,мен қазақтың киіз 

кітабының үстінде демалып отырғам екем. Қазақ халқының адамгершілігін 

күннің мейірімділігімен теңеуге болады екен,-деп Александр Македонский 

айтқан аңызда бар. 

Әртүрлі зерттеулерде бұл өрнекті әр қилы түсіндіру 1927 жылы халық 

өнерін зерттеуші Е.Р.Шнейдер өзінің Ленинградта жарық көрген «Қазақтың 

өрнек өнері»деп аталған еңбегінде өрнектің ортасына мән беріп,оған өзінше 

түсінік береді.Е.Р.Шнейдер «қошқармүйіздің » әр түрлі үлгілерінзерттей келе 

өрнектің айтайын дегені мүйіз емес, «Өмір бәйтерегі» деген тосын пікір айтты.  

Ғалым жасы келген қарт өрнекші әйел адамның сөзін дәлелге келтіреді. Ол 

кейуананың айтуынша «қошқармүйіз », «қосмүйіз» кейінгілердің шатасып 

қойған атауы. Ал шындығында бұл өрнек Меккеде өсіп тұрған қасиетті 

Бәйтеректің бұйралана өсетін бұтақтарынан алынған. Қажылыққа барғандар 

сол бұйра бұтақты шаңырағының астына іліп қоятын болған. Сондықтан оның 

мүйізге қатысы жоқ.Ол-қасиетті өмір Бәйтерегі деп түсіндірілген екен.  

Бұл жерде екі пікір,екі дүниетүниетанымның екеуінің де өмір сүруге хақы 

бар секілді. Себебі, ислам дініне жаппай бас ұру қазақта болған жоқ. Ол 

ежелден бар. Тәңір дінінің қағитарымен астасып,қазақтар оны өз пайымдарына 

сәйкес қолданып жүр. Дін санасын жаулаған адам ғана қажылыққа аттанады. 

Ал сананы өзгерту өте ұзақ мерзімді талап ететін процесс. Мұны айтып 

отырғанымыз Е.Р.Шнейдердің пікірін жоққа шығару емес,ғалымның қарт 

өрнекші айтқан , яғни VIII ғасырдан әрірек мойын созбағанына деген өкініш. 

«Қошқармүйіз» өрнегі біздің жыл санауымыздан бұрынғы замандардан келе 

жатқан өрнек екенін кез келген облыстық музей экспонаттарынан білуге 

,көруге болады.Сондықтан Меккеден келген бұйра бұтақтар өзіміздің төл 

өрнегімізді жоққа шығармауға тиіс.Лингвистикада оминим сөздер деп аталатын 

ұғым бар. Мәселен, қазан – ас пісіретін шойын ыдыс және қазақи –ай аты. 
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Екеуінің дыбысталуында айырмашылық жоқ,ал мағынасы екі түрлі. 

«Қошқармүйіз» де дәл сондай құбылыс болуы әбден ықтимал. 

Біздің оюымыз шетелдік фильмдерде де кезіктіруімізге болады. 

«Сақиналардың әміршісі» фильміндегі негізгі кейіпкер-Эомердің сауытындағы 

қазақтың қошқармүйізі бейнеленген. Шетелдік фильмдер қошқармүйіз 

оюымызға құда түскені ме? Әлде оларда да соған ұқсас өрнектің болғаны ма? 

Қазақтың оюларын кәрістер де қолданып жүр. «Қазақстан» телеарнасынан 

көрсетілген «Жумоң» фильмін еске түсіруімізге болады. Міне,сондағы 

Жумоңның жағасындағы «қошқармүйіз» оюы бар. Қошқармүйізіміздің де 

көшпенділірге тән өрнек екенін білеміз. 

«Қайсар ханша» көпсериялды киносында актерлердің киімдерінде де қазақ 

оюларын байқап қаламыз. Кәрістің тарихи киналры қазақ оюларын біртіндеп 

иеліктеріне меншіктеп жатырғанға ұқсайды. 

Тек кино әлемінде емес,кәріс әншілерінің киім сөрелеріне де еніпті. Оны 

«Super Junior», «2ne1» топтарының киімдерінен көрсек болады. Жігіттерден 

құралған «Super Junior» әншілерінің киімінде,әсіресе , жеңдері мен 

балақтарында қошқармүйізі бар.Сол сияқты «2ne1» квартерті қыздарының 

үстіндегі киімі  қазақтың камзолына ұқсайды.Өзгешелігі бар,камзолдары ашық-

шашық,алайда киімінің өңіріндегі өрнектер сол өзіміздің қошқармүйіз.Сонда 

қалай болғаны,кәрістерде де мұндай өрнектің болғаны ма? 

Кореядағы Ханяң университетінің түлегі Данияр Әнуарұлы «кәрістерде 

қошқармүйіз жоқ»-деді. «Кореяда оқып жүргенде кәрістің жігітінен осы ою 

туралы сұрадым. Тіпті мұражайларына барып,ерте замандағы киімдерін де 

көрдім.Тарихи кітаптарын да ақтарып шықтым.Тіпті кәріс тіліндегі сайттардан 

да осыған қатысты ақпарат іздедім. Алайда еш жерден қошқармүйізге қатысты 

дерек таппадым. Сондықтан бұл ою-өрнектерді кәрістер бізден ұрлаған деп 

айтуға толық негіз бар»-,дейді Данияр.  

«Қошқармүйіз» қазаққа ғана тән ою ма? Осы сұраққа тарих 

ғылымдарының кандидаты,қазақтың ою-өрнектерін зерттеп жүрген тарихшы 

Қарлығаш Ерғазы жауап берді:«қошқармүйіз-қазаққа тән ою. Себебі қазақ-мал 

шаруашылығымен айналысқан көшпенді халық. «Қошқармүйіз»-байлықтың 

белгісі.Оң жағы мен сол жағы тең,яғни симметрияға бағынады. Себебі 

қошқардың өзінің де жаратылысынан екі мүйізі тең. Осы  тұрғыдан 

келгенде,көшпенді қазақтың бұл оюды табиғаттан алғаны анық ». Қазақтың ою 

өрнегін басқалардың білгені жақсы,бірақ ертең олардың бұл « біздің ою» деп 

біржолата тартып алмасына кем кепіл? Сондықтан біз ұлттық ою-

өрнектерімізді ұмытпай бізден кейінгі ұрпақтарға айтып насихаттап 

отырғанымыз жөн. Қазақтың ою өрнектерін жаңдандырып ұсыну қажет. 

Бабаларымыздан мирас болған мұраларымызды ,өзгелердің иелігіне кетпеу 

үшін тырысуымыз керек.  

 

Пайдаланған әдебиеттер:    

1. https://kazneb.kz/bookView/View/brid-1172539&lang=kkӨрнек жолы 

2. https://alashainasy.kz/politic/koldyi-bolgan-koshkarmuyz-65311/ 

https://alashainasy.kz/politic/koldyi-bolgan-koshkarmuyz-65311/
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3.https://kazneb.kz/bookView/View/brid-1177934&lang=kk.Ою-өрнек әлемі 

4. https://kazneb.kz/bookView/View/brid-1593973&lang=kk Ою ой,өрнекті сал 

5. https://adebiportal.kz/kz/books/view/1206 

 

Ғылыми жетекшісі, магистр Кенжегалиева.С.К, 

Қ Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Тулегенов Батыржан 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің магистранты 

 

Психологиялық-педагогикалық зерттеулер балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, олардың шығармашылық қызметке қосылуына ықпал 

ететіндігін дәлелдеді (Занков Л.В., Макаренко А.С., Платонов К.К., Пономарев 

Я.А., Теплов Б.М. және т.б.). 

Философтар мен психологтардың басым көпшілігі мінез-құлықтың екі 

негізгі түрін ажыратады: бейімделгіш, адамның қолындағы ресурстармен 

байланысты және шығармашылық, жойылу ретінде анықталған 

шығармашылық. Шығармашылық процесте адам басқа адамдар түсінетін және 

қолдана алатын жаңа шындықты жасайды. Әр түрлі дәуірлерде 

шығармашылыққа деген көзқарас түбегейлі өзгерді. Алайда қоғам барлық 

уақытта адам қызметінің екі саласын бөлді: бос уақыттағы белсенділік және 

әлеуметтік реттелген қызмет. Шығармашылық психологиясы ғылым ретінде 

ғасырлар тоғысында қалыптаса бастады. Шығармашылық - сөздің тура 

мағынасында-жаңаның құрылуы. Мағынасын айтатын болсақ, бұл сөзді 

органикалық және бейорганикалық өмірдің барлық процестеріне қолдануға 

болады, өйткені өмір бірнеше үздіксіз өзгерістер болып табылады, және барлық 

жаңаратын, табиғатта пайда болатын барлық нәрсе шығармашылық күштердің 

өнімі болып табылады. Алайда, шығармашылық тұжырымдамасы жеке 

бастауды білдіреді және оған сәйкес келетін сөз негізінен адам қызметіне 

қатысты қолданылады. Жалпы қабылданған мағынада шығармашылық 

дегеніміз - абстрактілі ой, көркемдік және практикалық қызмет саласында 

біздің санамыздың деректерін салыстырмалы түрде жаңа формада енгізу, 

көбейту немесе біріктіруде көрінетін психологиялық актіні білдіретін шартты 

термин. ХХІ ғасырдағы шығармашылыққа, жасаушының жеке басына деген 

қызығушылық, мүмкіндік, жаһандық дағдарыспен адамды әлемнен толығымен 

иеліктен шығарудың көрінісімен, адамдардың мақсатты іс-әрекеті оның 

әлемдегі орны мәселесін шешпейтіндігімен, оның шешімін одан әрі 

ажыратумен байланысты.  

Ғылым - ойластырылған психологиялық білім кезеңінен басталды. 

Психология ғылым мен өнердің ұлы туындыларын, олардың тұтастығын 

құрудың мән-жайларын сипаттады. Сипаттамалардың көздері өмірбаяндар, 

естеліктер, әдеби шығармалар болды. Шығармашылық табиғаты, 

https://kazneb.kz/bookView/View/brid-1593973&lang=kk
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шығармашылық процестің фазалары, шығармашылық қабілеті және 

шығармашылық тұлғаның сапасы зерттелді. Қабылдау ерекшеліктерінде (назар 

аудару шиеленісі, үлкен импрессионность, сезімталдық), ақыл-ойдың, 

сипаттың, мотивацияның және құндылық бағдарларының ерекшеліктерінде 

көрінетін генийдің белгілері анықталды. Алайда, сипатталған құбылыстардың 

мәніне ену құралдары болған жоқ, өйткені бастапқы деректерді алудың 

психологиялық әдістері өзін-өзі бақылаумен шектелді, ал бейсаналық 

процестер шығармашылықтың орталық буыны ретінде танылды.  

Шығармашылықтағы ең бастысы - сыртқы белсенділік емес, ішкі - адам 

мен қоршаған ортаны иеліктен шығару мәселесі шешілетін идеалды, бейнені 

құру актісі. Сыртқы белсенділік - бұл ішкі акт өнімдерінің экспликациясы. 

Шығармашылық процестің психикалық акт ретіндегі ерекшеліктері әрі қарай 

баяндау мен талдаудың тақырыбы болады. Зерттеу нәтижелеріне сүйене 

отырып, оған сәйкес шығармашылықты қол жетімді жағдайдан немесе қол 

жетімді білімнен тыс жол ретінде анықтауға болады, бұл шығармашылық жеке 

меншік ретінде мәселенің бастапқы көрінісінде көрінеді. Сондықтан, біздің 

ойымызша, жүйелік қалыптастырушы әсерді жүзеге асыру қажет, ал әсер микро 

орта жағдайларының белгілі бір кешені арқылы осындай талапқа жауап береді.  

Шығармашылықты жандандыруға болатын орта белгісіздіктің жоғары 

деңгейіне, әлеуетті көп нұсқаға және мүмкіндіктердің байлығына ие. Белгісіздік 

дайын болмаса, өз бағдарларын іздеуге ынталандырады. Әртүрлілік, оларды 

табу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, қандай ортада 

шығармашылық мінез-құлық үлгілері мен нәтижелері болуы керек.  

Сонымен, қорытынды жасауға болады: шығармашылықты қалыптастыру 

процесі бірқатар кезеңдерден тұрады және еліктеу арқылы маңызды әрекеттерді 

игерумен бірге жүреді. Еліктеуден тәуелсіз шығармашылыққа көшудің шарты-

бұл шығармашылық мінез-құлық үлгісімен жеке сәйкестендіру. Мектептегі 

техникалық шығармашылық-балаларды шығармашылық қызметке тартудың ең 

танымал және тиімді түрі. Балалардың техникалық шығармашылығы 

педагогикалық әдебиетте студенттерді әртүрлі технологиялармен таныстыруға, 

олардың қабілеттерін дамытуға бағытталған қызмет түрі ретінде ғана емес, 

сонымен қатар еңбек тәрбиесі мен политехникалық білім берудің тиімді 

әдістерінің бірі ретінде қарастырылады. 

Балалардың техникалық шығармашылығындағы психологтар 

оқушылардың шығармашылықтың белгілі бір түріне, қабілеттерін уақтылы 

анықтауға, олардың қалыптасу деңгейін және даму дәйектілігін анықтауға көп 

көңіл бөледі. Басқаша айтқанда, оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін 

психологтармен басқару процесі шығармашылық қабілеттерді дұрыс 

диагностикалау әдістерін қамтиды, бұл оқушылардың қандай іс-әрекет түрінде 

және қандай жағдайда өздерін нәтижелі көрсете алатындығын түсінуге 

көмектеседі. Психологияда шығармашылық негізінен екі аспект бойынша 

зерттеледі: оның осы процеске қатысуын қамтамасыз ететін жеке қасиеттердің 

жаңа және қазіргі жиынтығын құрудың психологиялық процесі ретінде. 
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Үлкен энциклопедияда және философиялық энциклопедиялық сөздікте 

шығармашылық сапалы жаңа, бұрын-соңды болмаған нәрсені тудыратын 

қызмет ретінде немесе әлеуметтік мәні бар жаңа материалдық және рухани 

құндылықтарды құратын адамның қызметі ретінде қарастырылады. 

Шығармашылық жеке адамның еңбегі мен күш-жігерінің нәтижесі бола 

отырып, әрқашан әлеуметтік сипатта болады. Қызмет кез-келген салада 

шығармашылық ретінде әрекет ете алады: ғылыми, өндірістік-техникалық, 

көркемдік, саяси және т.б. жаңа нәрсе жасалынған, ашылған, ойлап табылған 

жерде. Дәл осындай белгілер педагогикалық энциклопедияда ұсынылған 

оқушылардың техникалық шығармашылығын анықтауға негіз болады. 

Оқушылардың техникалық шығармашылығы" - бұл қызметтің бір түрі, 

нәтижесінде пайдалылық белгісі мен қазіргі жаңалығы бар техникалық 

объектілер құрылады. Техникалық шығармашылықты анықтаудағы 

педагогикалық аспектіні бөліп көрсету үшін зерттеушілер көп қолданылатын 

анықтамаларда объективті немесе субъективті болуы мүмкін "жаңалық" 

ұғымын нақтылауға болады, яғни, оқушының өзі үшін жаңалық. Ересектердің 

техникалық шығармашылығында өмір сүру құқығын алғанға дейін мәселені 

шешу, ғасырлар бойы жинақталған коллективті адами тәжірибемен 

салыстырылады. Студенттер үшін шығармашылық шешімнің нәтижесі өзі үшін 

жаңа болуы жеткілікті, өйткені ол оны тек жеке тәжірибемен салыстырады. 

Мұндай салыстырумен шығармашылық шешімге қол жеткізу әлдеқайда оңай, 

өйткені, адамның тәжірибесі, атап айтқанда, адамзаттың ұжымдық 

тәжірибесімен салыстырғанда үлкен емес.  

Жаңашылдықты түсіну арқылы техникалық шығармашылықтың 

қалыптасуы едәуір кеңейеді. Шығармашылыққа айналады, оның өнімі оны 

алған адамнан басқа бәріне бұрыннан белгілі болуы мүмкін. Бұл өнімді алу 

жолдары туралы да айтуға болады. Субъективті жаңалықтың белгісі бар өнімді 

ала отырып,студент технология саласындағы шығармашылық қызметке қажетті 

жеке қасиеттері мен қабілеттерін дамытады. 

Қарастырылған ереже тек ұқсастықтарды ғана емес, сонымен бірге 

белгілі бір дәрежеде ересектер мен мектеп оқушыларының техникалық 

шығармашылығының қалыптасатын мүмкіндіктерінің сәйкестігін көруге 

мүмкіндік береді. Мұны растау психологтар мен мұғалімдердің анықталмаған 

позициясы болып табылады, оған сәйкес ересектер мен мектеп оқушыларының 

жұмысы бірдей компоненттерге сүйенеді және бір психологиялық-

педагогикалық негізге ие, бірдей ағым сатыларымен, кернеумен сипатталады. 

Мұның бәрі ересектердің техникалық іс-әрекетін талдау негізінде жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың жеке шығармашылық 

компоненттерін тәрбиелеу үшін қажетті әдістемелік әдістерді жасауға 

мүмкіндік береді.  

Қорыта келгенде, техникалық шығармашылық дегеніміз - тиімді білім 

беру құралы, пайдалы және жаңалық белгілері бар материалдық объектілерді 

құру нәтижесінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мен 

дамытудың мақсатты процесі. 
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	Дәл қазіргі таңдағы мәселенің бірі-бұл Ресей мен Украина елдерінің арасындағы қақтығыс.Бұл қақтығыстың салдары біздің елімізге де орасан зор әсер етті.Соның ішінде коммерциялық банктердің депозит мөлшерлемесінде ауытқушылықтар байқалды.Зерттеудің мақс...
	Негізгі әдістердің сипаттамасы
	Қазіргі әлемде коммерциялық банктер капиталды жұмылдыру мен қайта бөлуде жетекші рөл атқарады,уақытша бос ақша қаражаттарын жинақтау және оларды орналастыру.Жекелеген банктердің капиталдық базасының жеткіліксіздігі, банк секторының әлсіздігі жалпы хал...
	Экономиканың өсу қарқынына шикізат тауарларына жоғары бағалар, бюджет шығыстарының әлеуетті өсуі, сондай-ақ эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруы ықпал етеді.Базалық мөлшерлеме бойынша бұдан былайғы шешімдер инфляция серпініне және инфляциялық күтулерге...
	Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (ҚДКҚ) жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттерінің жекелеген түрлері бойынша ең жоғары сыйақы мөлшерлемесін көтеруі бойынша наурыз-сәуір айына арналған көрсеткіші (2-кесте)
	Қазақстан Үкіметі мен Ұлттық банк теңгелік депозиттерді қорғау бағдарламасы аясында қазақстандықтардың депозиттер бойынша шығынын өтейді.«Қаржы нарығындағы геосаяси тәуекелдердің және құбылмалылықтың артуы аясында қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамас...
	Қазақстан банктеріндегі жеке тұлғалар үшін ең тиімді және ең жақсы банктік мерзімді депозиттердің рейтингі (диаграмма-1)
	Коммерциялық банктің депозиттік саясатын жетілдірудің негізгі проблемалары мен бағыттары (3-кесте)
	Депозиттік саясат-қазіргі жағдайда негізделген пайыздық мөлшерлемелерде инновациялық депозиттік өнімдер мен қызметтерді пайдалануды көздейді, клиенттер үшін сервистің жоғары деңгейлі болуына көңіл бөліп,бағытталады.
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	Забыты древние пути…»   «Забыты дальние дороги» [5, с. 31].
	«Мы остаёмся
	Уходит всё сквозь годы.
	Уходит незаметно, невзначай…»   «Вечный мотив» [5, с. 147].
	«…Тропинка выведет к жилью
	Мы где-то в ближнем зарубежье…»
	«Вот ветерок твоим плащом…»  [5, с. 37].
	Так, в стихотворении «Степь. Цикады. За речкою юрта…» образ «дороги/пути» олицетворяет движение. Путь из прошлого в настоящее достаточно нелёгок, и особую интерпретацию он получает в творчестве Б. Каирбекова:
	…И – дорога
	Дорога – постоянный спутник кочевника, она указывает направление, является ориентиром. От чисто географических понятий выстраивается образно-поэтический ряд: цель кочевника – дорога, дорога символизирует движение, в движении рождается новое направлени...
	Мастерское использование поэтом звукописи позволяет читателю услышать постоянное движение по дороге жизни. Употребление в словах глухих губно-губных «п», смычных «к», «т», «х» даёт необыкновенное звучание, способствующее воссозданию в подсознании чита...
	Национальный колорит находит наибольшее выражение в стихотворном пейзаже. Поэт не использует сложных речевых оборотов для воспроизведения реалий кочевой жизни.
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	Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова

	Мұндай кедергілерді жоюда логопед мамандар өздерінің қызметін арнаулы тіл жаттығулары, қимыл-қозғалысқа түсіру жаттығулары арқылы жүзеге асырады. Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі дизартриясы бар баланың сөйлеу тілін дамыту үшін артикуляциялық жаттығул...
	Дұрыс ұйымдастырылған, таңдалған артикуляциялық жаттығулар дизартриясы бар баланың есту-сөйлеу қабілеттерін арттырып, баланың логопед маманның көмегінсіз өзі үйреніп алған жаттығуларды жасай білуінде де маңызды орны алады. Балаға дұрыс көрсетілген арт...
	Артикуляциялық жаттығуларды орындауда белгілі бір ережелер мен шарттар орындалуы тиіс. Өйткені, жаттығуларды орындамас бұрын ерін мен тіл, жұмсақ таңдай бұлшық еттерінің гипо тонусы мен гипер тонусын қалыпқа келтіруде арнайы ЕФК массаж жасау, логопеди...
	- жаттығулар ойын түрінде орындалғаны дұрыс;
	- жаттығулар балаға таныс, тұрмыстық өмірмен байланысты құрылуы тиіс;
	- алдымен балаға жаттығу жасауды логопед өзі көретеді;
	- жаттығу жасауда баланың қолында айна болуы міндетті.
	Артикуляциялық жаттығуларды статикалық және динамикалық түрлеріне қарай топтастырып жүргіземіз. Бұл кезде негізгі қимыл-қозғалысқа түсу қабілеттерін жақсарту мақсатында динамикалық түрдегі «Ат шауып келеді», «Сағат», «Әткеншек», «Тәтті тосап» жаттығул...
	Сонымен қатар, баланың денсаулық жағдайына да қарай (қызудың көтерілуі, бас ауыру, әлсіздік) ауырсынулар байқалса, арнайы логомассаж, артикуляциялық жаттығуларды орындауда уақытша шектеулер қойылады. Мұндай кездерде жұмыстар уақытша тоқтатылып, баланы...
	Дизартриясы бар балалармен логшопедиялық жұмыстарды, жаттығуларды орындау жұмыстары бет бқлшық еттеріні қозғалысқа түсірудегі мимикалық жаттығулар, бір демде сөйлеуге машықтандыруда балаға жаңылтпаштар айтқызу, фонопедиялық жаттығулар жасау, саусақ жа...
	Ғылыми жетекші - қауым.профессор м.а., PhD докторы Махамбетов М.Ж.
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