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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

 

 

ЕҢБЕК МОТИВТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ 
 

Бекпауов Д., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Мақалада еңбек мотивтерінің бірқатар теориялық мазмұны туралы 

қарастырылған. Мотивация адам мінез-құлқының ынталандырушы, реттеуші күші 

ретінде,  барлық іс-әрекет түрлерінің нәтижелігіне үлкен әсерін тигізеді.  

Психологиялық зерттеулерде мотивация мен іс-әрекеттің өзара  байланыстылығына 

көптеген ғылыми жұмыстар арналған. 

Түйін сөздер: еңбек, мотивация, маман, ынталану, психология, адаптация, 

мамандық.  

 

РЯД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СОДЕРЖАНИЙ ТРУДОВЫХ МОТИВОВ 

 

Бекпауов Д., 

магистрант Академии «Кайнар» 

 

В статье рассматривается ряд теоретических содержаний трудовых мотивов. 

Мотивация как мотивирующая, регулирующая сила человеческого поведения оказывает 

большое влияние на эффективность всех видов деятельности. В области психологических 

исследований многие научные труды посвящены взаимосвязи мотивации и действия. 

Ключевые слова: работа, мотивация, специалист, мотивация, психология, 

адаптация, профессия. 

 

SERIES OF THEORETICAL CONTENTS OF LABOR MOTIVES 

 

Bekpauov D., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

The article discusses a number of theoretical contents of labor motives. Motivation as a 

motivating, regulatory force of human behavior has a great influence on the effectiveness of all 

types of activities. In the field of psychological research, many scientific works are devoted to the 

relationship of motivation and action. 

Keywords: work, motivation, specialist, motivation, psychology, adaptation, profession. 

 

Қазіргі таңда қоғамдағы өрлеу әрбір маман иесіне өз ісінің шебері болуды талап 

етеді.  Бүгінде еңбек іс-әрекеті саласында жүргізілетін психологиялық зерттеулердің 

өзектілігі еш күмән тудырмайды.    Өндіріс жағдайларындағы қарым – қатынас 

процестерінің анықталған заңдылықтар өнімділікті көтеру және еңбекті оптимизациялау 

міндеттерін шешуге үлес қосады. Ел Президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына  ұсынған 

“Қазақстан-2030”  бағдарламасының мақсаттарында: “...біз әрі ішкі, сыртқы жағдайға сай 

болатын   мәдени    қоғамның    қазақстандық   үлгісін     жасауымыз керек” деген [1]. 

Адам іс-әрекетінің алғашқы тарихи түрі – еңбек болып табылады. Адамның басты 

ерекшеліктерінің бірі – адамның еңбекке қабілеттілігі, ал кез келген еңбек түрі іс-әрекет 

болып табылады.  Іс-әрекет – адамның қоршаған ортаға деген белсенді қатынасының бір 

формасы немесе қоршаған орта мен субьектінің өзара қатынасының динамикалық жүйесі.  
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Адамның іс-әрекеті – күрделі құбылыс. Белгілі бір өнім адам іс-әрекетінің нәтижесі болып 

табылады. Адам, еңбектің қай түрімен айналысса да, өмірге ең алдымен қайраткер, іскер 

және жасампаз болып келеді. Оның арнайы әрекеті еңбекте, еңбек іс-әрекетінің актісі 

түрінде қалыптасады. Белгілі бір қоғамдық функцияларды атқаратын әрекеттерінің 

жиынтығы еңбек әрекетінің белгілі бір түрін құрайды. 

Еңбек дегеніміз – адамдардың материалдық және рухани қажетін 

қанағаттандыратын қоғамдық пайдалы өнім өндіруге бағытталған іс-әрекет. Еңбек 

өнімдерін жасауға қатынасу арқылы адам өмір сүріп отырған өндірістік қатынастар  

жүйесіне араласады. Бұл екі фактор еңбек әрекетіне көзқарас пен еңбек мотивін 

қалыптастырады.   Адамды еңбекте жоғары көрсеткіштерге жетуге жетелейтін себептер 

өмір сүріп отырған өндірістік қатынастарға тікелей байланысты. Адамдардың еңбекке 

құлшынуы тек қана жеке мүддеден тумайды, сонымен қатар қоғам  мүддесін ойлаудан 

тұрады. Сонымен қатар  адамның еңбекке деген ынтасы оның жаңа еңбекке 

араласуындағы бейімделуі. «Кәсіби адаптация», - бұл жұмысқа жаңа түскен адамның өз 

ортасына біртіндеп төселіп, бейімделуі. Төселудің алғашқы кезеңі өндірістік практика 

кезінде, негізгі жағы нақты жұмыс үстінде жүзеге асады [2]. 

Мамандық таңдауда Ж.Аймауытов қазақ жастарына  мамандықтың жаманы жоқ, 

бірақ, мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл жәй күнелту, тамақ, асыраудың ғана 

жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін процесс екендігін ерекше 

сипаттаған. 

Американ зерттеушісі Ф.Парсонс  мамандықты дұрыс таңдау үшін ең алдымен өзі 

және өзінің қабілеті туралы толық білу керек  екендігіне ерекше мән берген. 

 Тұлға және мамандық таңдау қатынасы  туралы В.Д.Шадриков, Т.В.Кудрявцев, 

К.А.Абульханова-Славская, Ю.П.Поваренков, Б.Г.Ананьев  Е.А.Климов еңбектерінде  

жалпы еңбек іс-әрекеті, оның тұлға дамуына, жеке қасиеттеріне тизінетін ықпалы 

қарастырылған. 

З.Фрейд бойынша, еңбек адам өмірін құрайды және мәнді етеді. Еңбек іс-

әрекетінде адам өзі үшін қолайлы қызмет атқарады, себебі ол ақиқат өмірге бейімделуге 

және үйренуге мүмкіндік жасайды. Сөйтіп адам есеюге ұмтылыс жасайды.  Оның 

ойынша, адамдар көп уақытын еңбек іс-әрекетіне жұмсаса, адам бойындағы қуат жасырын 

түрде қалып, махаббат пен жеке белсенділікке аз қуат қалады.   Неофрейдистерді 

еңбектің тек тұлғалық құрылымы ғана емес, психологиялық функциясы да қызықтырады. 

Оральды тип жеке тұлғалық қарым-қатынасқа тез түседі, сөйлегіш, дауласуды ұнатады, 

сондықтан оларды оральды типтес мамандықтар; мұнда дантист, заңгер, 

радиокомментатор, тб. мамандықтар қызықтырады. Анальды типтес адамдарға реттілік, 

қырсықтық, үнемдегіштік, өзін-өзі бақылау тән. Олар бухгалтерлік, кітапханашылық 

немесе банк, техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты мамандықтарға сай келеді. 

Осындай тұжырымдардан еңбектің психологиялық қызметі өзекті мәселе болып қала 

берері анық [3]. 

Әр маман өзінің жұмысында кәсіби бейімділігімен байланысын еске түсіруге 

болады. Жаңа оқу бітіріп келген жас маман орташа есеппен жаңа жұмыс орынына 6 айдан 

3 жылға дейін үйренеді.  Сол уақытта жас маманның кәсіби бейімделуі процесін 

жандандыруға және жеңілдетуге қалай болады? Ең алдымен өзін жақсы басқара алатын 

адам ғана жақсы маман болады.  

Кез келген менеджер үшін жұмыскерлердің еңбек нәтижесі және қанағаттануы 

оның қабілетімен ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғалық мінездемесіне де байланысты 

деген пікірмен кейбір психологтар келіспеуі де мүмкін.  Шынында да, көбі таңдалғаннан 

маманның жеке тұлғасы туралы «Сен – бұл сенің жасаған нәрселерің» деп айта алады.  

Жұмысқа шықпаған күндерінің саны, өнімділік, еңбекке құлшыну, өтірік айту, тб. 

өлшемдер тек ұйымдастыратын факторлар (жекелік стилі және корпоративті мәдениет) 

қызметтері ретінде қарастырылып қана қоймай, сонымен қатар жұмыскерлердің 

мінездемелеріне тәуелді келеді. Жеке тұлғалық мінездемелер мен мамандық таңдау, еңбек 
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мотивациясы, өнімділік, жұмыспен қанағаттанушылық, жұмысқа байланысты стресс, 

сонымен бірге жұмысқа келмеген күндер, өндірістен жарақат алушылық, т.б.   әдебиеттер 

жеткілікті болса да оның көмегі әркелкі. Соңғы уақытта мамандық өзгерту, жаңа еңбек 

әрекетіне бейімделудегі қиындықтар, жұмыстағы деңгейі, оқыту нәтижесі сияқты жеке 

тұлғалық қасиеттермен және факторлармен байланысты екені кездеседі.  

Адам іс-әрекетінің жүйесінде ерекше орын алатыны – бұл еңбек. Еңбектің 

арқасында адам қазіргі заманғы қоғамды, материалдық және рухани мәдениетті құрды, 

өмір жағдайын жақсартты. Осымен өзіне шексіз дамуға мол мүмкіндіктерді ашты. Еңбек 

құралдарын жасау және оларды жетілдіру ең әуелі еңбекпен байланысты. Олар өз алдына 

еңбек өнімділігінің, ғылымның дамуының, өндірістік өнімнің, техникалық пен көркем 

шығармашылықтың артуының факторы болды. Адам іс-әрекеті – ол өте күрделі көп 

қырлы құбылыс. 

Еңбек іс-әрекетінің психологиялық жағының ерекшелігі: еңбек өзінің обьективтік 

қоғамдық мәні бойынша, қоғамға пайдалы өнімді жасауға бағытталған іс-әрекет болып 

саналады. Еңбек әрекетінің барлық бөліктері оның соңғы бөлігіне, оның қрытынды 

нәтижесіне, бағынатындықтан еңбек іс-әрекетінің мотивациясына арнайы сипат беріледі: 

іс-әрекет мақсаты оның өзі емес, оның өнімі болып табылады. Адамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын барлық заттарды бір адам ғана өндірмейді, сондықтан адамның іс-

әрекетінің мотиві болып оның әрекетінің өнімі емес, басқа адамдар іс-әрекетінің өнімі, 

қоғамдық іс-әрекеттің өнімі саналады. Еңбекте еңбек техникасы ғана емес, адамның 

еңдекке қатынасы да маңызды болады. Міне, осы адамның еңбек әрекетінің негізгі 

мотивтерін құрайды. 

Еңбек ету - өзіңді әрекетте көрсету. Еңбекте де, адамның  шынайы іс-әрекетіндегі 

сияқты оның тұлғасының барлық жақтары мен көрінестері қатысады. Әрбір еңбек өзіндік 

күрделі техникасы болады және оны меңгеру қажет. Сондықтан білім мен дағды еңбекте 

маңызды рөл атқарады. Білім мен дағды болмаса, ешқандай еңбек болмайды [4].  

Адам психикасын қалыптастыруда шешуші роль атқаратын әрекеттің бірі – еңбек. 

Еңбек адам тіршілігінің арқауы, оның өмір сүруінің басты шарты. Еңбектің адам сезімінің 

қалыптасуына әсер ететіндігін К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко нақты талдаулар жасаған. 

Еңбек әрекетінің негізгі ерекшелігі – оның жоспарлылығы мен белгілі тәртіпке 

бағынатындығы. Еңбек үрдісі қызметкерде арнаулы білім жүйесі, дағды, дағды, 

икемділіктердің болуын, зейінділікті, күшті ерік күшін, белгілі еңбек тәртібі қажет етеді. 

Еңбектегі табыстар мен жетістіктер, нәтижелер адамның дүние танымына, көзқарасына, 

мақсат – міндеттеріне, қажеттілігіне сай әр түрлі болады. Не үшін еңбек ететінгін ұғыну, 

саналылығымен сезіну еңбек етудің ең басты түрткісі болады.  

Еңбек үстінде адам қоғамға қажетті материалдық игіліктерді өндірумен бірге өзінің 

психологиялық қасиеттерінің жақсы жақтарын қалыптастырады. Еңбек үстінде өзіне - өзі 

қызмет ету қабілеті, тәжірибелік іскерлігі, дербестігі, икемділігі, қарым – қатынас 

ережелері, ынтасы мен тапқырлығы шыңдала түседі. 

Психологияда  іс-әрекеттің жетекші түрі деген ұғым бар. Белгілі бір жас кезеңіндегі 

бала психикасында, оның психикалық үрдістерінде және тұлғаның психикалық 

қасиеттерінде басты, маңызды өзгерістер тудыратын іс-әрекет түрін жетекші дейміз. 

Еңбек психологиясы – еңбек іс-әрекетінің нақты нысандарының және адамның еңбекке 

деген көзқарасының қалыптасуының психологиялық заңдылықтарын зерттейтін ғылым. 

Еңбек психологиясының обьектісі – индивидтің өндірістік жағдайларындағы және оның 

жұмыс күшін ұдайы өндіру жағдайларындағы әрекеті. Еңбек психологиясының негіздері 

медицинаның, физиологияның, техниканың, социология мен саяси экономиканың ықпал 

әсерімен қалыптасты. Еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты-басты міндеттері 

өндірістік қатынастарды жетілдіру, еңбектің сапасын жақсарту, өмірлік жағдайларды 

жақсарту, апаттық жағдаяттарға жол бермеу міндеттерімен тығыз байланысты. 

Еңбек іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері төмендегі мәселелер 

қарастырады: 
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1. кәсіби іс-әрекеттің нақты түрлерінің психологиялық ерекшеліктері (оның 

құралы, жағдайы, мазмұны ұйымдасытырлуы, қателер талдауы, мамандықтың жіктелінуі 

және тб.); 

2.  еңбектің қауіпсізідігне, сенімділігіне, құндылығына адамның индививдуальды-

психологиялық ерекшеліктерінің ықпалы; 

3. адамның кәсіби жарамдылығының қалыптасуының психологиялық 

заңдылықтары (еңбекке кәсіби бағдар,  кәсіби іріктеу, кәсіби дайындық, бейімделу ); 

4. еңбек субьектісінің қызметтік жағдайы (зорығу, эмоционалды қысым, стресс 

және тб); 

5. адам мен техниканың өзара қатынасының психологиялық заңдылықтары; 

6.  жаңа техниканы эксплуатациялау және құрастыру процесіндегі инженерлік-

психологиялық қамтасыздық  (жоба, бағалау) [5]. 

Адамның басты ерекшеліктерінің бірі – адамның еңбекке қабілеттілігі, ал кез 

келген еңбек түрі іс-әрекет болып табылады. Кез келген қарапайым іс-әрекеттің 

белсенділік формасы, қоздырушы себептері бар және ол белгілі жетістіктерге 

бағытталады. Мотив бұл адамның белгілі ір әрекет  үшін саналы меңгерілген талаптануы. 

Е.П.Ильин: «Адамның әрқандай қылық әрекеті оның себеп күштеріне байланысты» - деп 

ой қорытындылаған [6]. 

Мотивация адам мінез-құлқының ынталандырушы, реттеуші күші ретінде,  барлық 

іс-әрекет түрлерінің нәтижелігіне үлкен әсерін тигізеді.     Психологиялық зерттеулерде 

мотивация мен іс-әрекеттің өзара  байланыстылығына көптеген ғылыми жұмыстар 

арналған. Іс-әрекет мотивациясының маңыздылығына А.Н.Леонтьевтің,   

Л.С.Выготскийдің, С.Л.Рубинштейннің, В.Д.Шадриковтың, Е.А.Климовтың, 

И.Аткинсонның, зерттеу жұмыстары арналған. 

Б.И.Додонов іс-әрекеттің күрделі мотивтер арақатынасының сызбасын ұсынды. Бұл 

схема бойынша адам еңбек әрекетінде  мотивтер келесі «шекті» құрамымен жүзеге асады: 

- Іс-әрекет процесінің өзінен қанағат алуы, 

- Іс-әрекеттің тікелей нәтижесі, 

- Іс-әрекет үшін сыйлық беру (еңбек ақы, атақ, даңқ), 

- Іс-әрекет дұрыс орындалмаған жағдайларда жазаланудан қорқу-депривация. 

Сонымен қатар, еңбек әрекетінде мотивацияға байланысты ғылыми зерттеулер бір-

біріне қарама қарсы теориялық концепциялармен, әр түрлі әдістемелік бағыттармен, 

зерттелетін құбылыстардың көпмағыналылығымен сипатталады. Бұл зерттеулердегі 

белгілі бір жүйенің жоқтығы мотивациялық зерттеулерді өзекті мәселелердің қатарына 

жатқызады. Осы мәселеге байланысты пікірлер мен теориялардың ортақ жетіспеушілігі 

мотивация процесін қарастыруда жүйелі бағыттың жоқтығында, осының нәтижесінде 

ынтаның пайда болуы мен шешім қабылдауға әсер ететін кез келген фактор мотив болып 

саналады. 

Адамда кәсіби іс-әрекеттің әрбір түрі көп мағыналы мотивтерден тұрады. Кәсіби іс-

әрекеттің өзіндік ерекшелігі мотивтердің пайда болуына, олардың құрылымдық деңгейіне 

және олардың өзара қатынасқа түсуіне байланысты болады. Сондықтан, кәсіби іс-

әрекеттің мотивациялық құрылымының ерекшеліктерін зерттеудің өзектілігі кәсіби іс-

әрекеттің тиімділігін жоғарлатуға, еңбек етудегі қызметкерлердің белсенділігінің ынта-

жігерін жоғарлатуға үлкен әсерін тигізеді. Іс-әрекет – адамның ақаиқат дүниемен өзара 

белсенді әрекеттестігінің іс жүзіндегі көрінісі. Адам іс-әрекеті күрделі процесс.   Оның 

құрамына жеке адамдар мен қозғалыстардың әрекеттердің жүйесі кіреді. 

Кәсіби іс-әрекеттің мотивтерінің құрылымы кез келген іс-әрекеттің төменде 

көрсетілген факторлар жиынтығы - оның себептері бола алады. Олар мыналар:  

1. іс-әрекеттің жүру барысынан рахат алу, қанағаттану;  

2. іс-әрекеттен өнім немесе қорытынды алу (жасайтын өнім, білім,     тәжірибе 

жинақтау және т.б.);  

3. іс-әрекет үшін марапатталу (жалақы, қызметінің жоғарлауы, табысқа      жету 
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және тб.);  

1. іс-әрекеттен ауытқу және оны дұрыс орындамау жағдайында                     

болатын шаралардан аулақ болуға ұмтылу, жауапқа тартылуды болдырмау.  

Еңбек іс-әрекеттерінің мотивтері құрылымын зерттеуде румын ғалымы  К. Замфир   

өз ұсыныстарын айтқан. Олар: ішкі мотивация, сыртқы дұрыс мотивациялар және сыртқы 

кері мотивациялар. Ішкі мотивтерге автор жұмыс бараысында қызметкер санасында пайда 

болатын сезімдерді жатқызады. Оның қоғамның пайдалы екенін тұсінуі, қанағаттануы, 

жұмыстан алатын жақсы әсер, еңбек процесі мен оның қорытындылары. Автордың 

ойынша, жалпы сыртқы мотивациялар адамның  өз қажеттіліктьерінен туады. Сондықтан 

да, осының негізінде жұмыскер ішкі қысымдарсыз-ақ өз еркімен, ойындағыдай істер 

атқарып, еңбек етеді. 

Сонымен, адам үшін іс-әрекеттің қашан да қоғамдық әлеуметтік мәні зор. Іс-

әрекеттің саналылығы мен мақсаттылығы, жоспралылығы мен жүйелілігі оның ең басты 

белгілері болса, алда тұрған міндетті шешу, яғни ойлаған істен бір нәтиже шығару- оның 

екінші бір басты белгісі болып табылады. Адамның сана –сезімі өскен сайын оның әрекеті 

де  жаңа мазмұнға ие болып отырады. Адам психикасының дамуында іс-әрекеттің шешуші 

орнымен қатар, біз сананың да күрделене түсуіне ықпал жасайтынын еске алуымыз қажет. 

Сөйтіп сана мен іс-әрекеттің бірлігі, психиканың іс-әрекет үстінде дамитындары жайлы 

мәселе психологияның басты принциптері болып табылады. Адам әрекеті сан алуан. 

Оның негізгі түрлері: ойын, оқу, еңбек әр уақытта белгілі бір мақсат, міндеттерге 

бағытталып отырады. Бұлардың барлығына тән ортақ қасиет белгілі қажетке байланысты  

туып отыратындығы. Сондай-ақ жас мөлшерінің әр кезеңінде түрліше көрінетіндігінде. 
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ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ СТУДЕНТ-ЖАСТАРДЫҢ  

ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДЕГЕН ЖАҒЫМДЫ КӨЗҚАРАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Еркинбекова М.А., 

психология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Батхолдинова К., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Қазiргi кезде жастардың бойында рухани-адамгершілік мәдениетiн дамытудағы 

отбасының ешбiр талас тудырмайтын рөлi жөнiндегi зерттеулер ғылыми түрде 

дәлелденген. Осы орайда, әлеуметтік кешенді құбылыс ретінде отбасының аса күрделi 

процесстерін талдау, оның қазiргi әлеуметтiк-мәдени жағдайдағы рөлiн айқындау және 

жастарды отбасылық өмірге психологиялық дайындау маңызды мәселлердің бірі болып 

табылады.  

Түйін сөздер: құндылықтар, ұлттық құндылықтар, студенттер, отбасы, өмірге 

даярлау, көзқарас.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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Еркинбекова М.А., 

кандидат психологических наук, доцент 

Батхолдинова К., 

магистрант Академии «Кайнар» 

 

В настоящее время научно доказано исследование неоспоримой роли семьи в 

развитии духовно-нравственной культуры среди молодежи. В связи с этим одним из 

важнейших вопросов является анализ наиболее сложных процессов в семье как сложного 

социального явления, определение ее роли в современной социокультурной ситуации и 

психологической подготовки молодежи к семейной жизни. 

Ключевые слова: ценности, национальные ценности, студенты, семья, 

подготовка к жизни, отношение. 

 

THE RELEVANCE OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENT 

YOUTH TO FAMILY LIFE THROUGH NATIONAL VALUES 

 

Үеrkinbekova M.A., 

candidate of psychological sciences, associate professor 

Batholdinova K., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

Currently, research has been scientifically proven the indisputable role of the family in 

the development of spiritual and moral culture among young people. In this regard, one of the 

most important issues is the analysis of the most complex processes in the family as a complex 

social phenomenon, the determination of its role in the modern sociocultural situation and the 

psychological preparation of young people for family life. 

Keywords: values, national values, students, family, preparation for life, attitude. 

 

Нарық жағдайындағы жастардың отбасылық өмірге деген дұрыс көзқарастардың 

туындауын зерттеу өзектілігін туындатып отыр. Бұл айтылған мәселелерге орай түйіткілді 

мәселелер бүгінгі күні қоғамның өзекті мәселелерінің қатарынан орын алып отырғанын 

ешкiм де жоққа шығара алмайды. Қоғамға тән жалпыланған дүниетанымдармен қатар, 

бүгінгі таңда жоғалып келген немесе бұрын күштеу мен қандай да бір саяси идеялар 

нәтижесiнде айрылған аса маңызды қасиеттердiң орнын толықтыруда және адамзаттың 

рухани мәдениетiнiң негiзiн қалауда отбасының орны ерекше бола отырып, тек сонда ғана  

жүзеге асырылатыны даусыз.  

Психологиялық тұрғыда ұлттық құндылықтар арқылы студент-жастардың  

отбасылық өмірге деген жағымды көзқарасын қалыптастыра,  сонымен қатар, 

демографиялық, этнопсихологиялық, әлеуметтiк, мәдени және өзге де факторларды 

мұқият ескере отырып, отбасы тәрбиесiн дамытудың жаңа бағытын анықтау заман талабы 

болып отыр. Осы орайда, басты мәселелердің бірі - жастардың бойында ұлттық 

құндылықтар негізінде  отбасылық өмірге жауапкершілікпен қадам жасауды негіздеу 

болып отыр.  

Жоғарыда айтылған өзекті мәселені шешу жолдарын iздестiру ұлттық 

құндылықтарды рухани негіздеп, оның болашақ ұрпақ тәрбиесiндегi рөлiн зерттеуде, 

сондай-ақ нарық жағдайындағы отбасылық құндылықтарды анықтаумен жүзеге асыруда 

жатыр.  

Бүгінгі күні дүние жүзіндегі кез-келген халық сияқты, біздің елімізде де мәдени 

мұралардың құрамдас бөлiгi  болып табылатын отбасы мәселесінде терең педагогикалық-

психологиялық идеялар мен тәрбиелiк тәжiрибелердiң жиынтығы қордаланған. Отбасы 

тәрбиесі мен отбасылық қарым-қатынас мәселесі дүние жүзіндегі кез-келген ұлттың тұтас 



Вестник университета «Кайнар», №2-2020 г. 

 12 

даму тарихы мен оның салт-дәстүрiндегi, әдет-ғұрпындағы, фольклорындағы, ән-

музыкасы мен қол өнерiндегi сондай-ақ көркем шығармалары мен тарихи 

этнопсихологиялық материалдарында аса бай негiздерiн құрайды. Осы орайда, бұл бай 

тәжiрибенi игеру мен ғылыми жүйеге келтіру; келешек отбасы тәрбиесiнде оны 

пайдаланудың ғылыми теориялық негiздерiн жасау; отбасы тәрбиесіндегі этнопсихология 

негiздерiн педагогтардың теориялық және практикалық қызметіне айналдыру; ұлттық 

құндылықтардың алғышарттарын жастарды отбасылық өмiрге дайындау процесiнде 

пайдалану аса маңызды.   

Отбасы әлеуметтік институттардың бірі ретінде тұлғаны ең басты әлеуметтендіру 

ортасы болып табылады [2]. Тұлға осы айтылған әлеуметтік ортада өмірдің мәнін, оның 

мақсаты мен міндеттерін, сонымен қатар, құндылықтарын игере отырып, нені білу қажет, 

өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтар алады да, сол ортада басқалармен 

қарым-қатынас орнату дағдыларын меңгереді. Тұлға отбасында әртүрлі сипаттағы өмірлік 

төтенше жағдайлар мен ахуалдарда өзін-өзі ұстаудың нормалары мен мінез-құлқын 

реттеудің өлшемдерін меңгереді. Отбасы психологиясын зерттеуші ғалымдар, атап өтер 

болсақ, А.Г. Харчев [3], А.Н. Антонов [4], З.И. Файнбург [5], Д. Горборинко [6] өзінің 

еңбектерінде оның маңызды функцияларының қатарына ата-ананың үгіт-насихаты мен 

түсіндірулері, олардың үлгі-өнегесі, үйдегі хал-ахуалы деген тұжырымдар жасайды. 

Сонымен қатар, аталмыш ғалымдар отбасының психологиялық тынысы арқылы 

балалардың әдеттері мен мінез-құлқы, жақсы-жаманды бағалай алу критерийлері  

қалыптаса отырып, жасаған қандай қылықтары үшін сөгіс алып, не жағдайда 

жазаланатындығын, сондай-ақ, рухани қазына әділдік пен адалдық ұғымдарын меңгереді 

деген тұжырымдар жасады. 

Қазақстан Республикасының Конститутциясында балаларына қамқорлық жасау 

және оларды тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы екендігі көрсетіліп, 

сонымен қатар, отбасының міндеттері нақты көрсетілген [7]. Сонымен бірге, өзінің 

ұрпағын тәрбиелеп, қатарға қосу міндеті отбасы туралы Заңда, жоғары және орта білім 

тұжырымдамасында әрбір отбасына жүктелген.  

Қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі ретінде отбасының құрылымы өзгеріп, оның 

мүшелерінің саны азайып, әсіресе онда бала саны да кеми түскені анық. Әсіресе, қоғамда 

болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси жаңғырулар мен әртүрлі 

қоғамдық сипаттағы және әлемдік деңгейдегі ақпарат алмасулар отбасы мүшелерінің 

арасындағы тұлғааралық қарым-қатынас сипатына да өз әсерін тигізіп отырғаны белгілі.   

Бүгінгі нарық жағдайында ата-аналардың көпшілігінің  жұмыс бастылығы бала 

уақытының көбін енжар тәрбиешілермен өткізуге алып келіп отыр.  Бүгінде қалалық 

отбасына тән бала тәрбиесі келесі ерекшеліктермен шартталып отыр: отбасында 

балалардың көбісі күннен санап көбейіп отырған ажырасулардың нәтижесінде әкесіз 

немесе анасыз өсуде; теледидар, жеке бөлме, т.с.с. өркениеттің жетістіктері, әсіресе 

талаптардың материалдық құндылықтармен өлшемденуі балалар мен олардың ата-

аналарының арасындағы қарым-қатынас процесін қиындата, күрделендіре, тіпті 

шиеленістіре отырғаны белгілі. 

Бүгінгі күні отбасы жайлы мәселелер көптеген ғылым салаларының зерттеу 

нысаны ретінде қарастырылып келеді. Бұл ғылыми зерттеулерде отбасы ұғымының 

мазмұны ашылып, оның құрылымы, функциясы, ондағы мүшелердің өзара қарым–

қатынасы және оған қатысты мәселелерді шешуде көптеген тұжырымдамалар ұсынылды. 

Бұл ғылыми тұжырымдамалар  қазіргі кезде ғылым саласында өз орнын тауып, практикаға 

енгізілуде.   

 Жоғарыда атап көрсеткендей, тұлға дамуында отбасы мәселесіндегі қарым-

қатынас ерекше рөл атқарады. Осы отбасылық қарым-қатынастың нәтижесінде 

тұлғааралық байланыс орнығып, өзара мәміле қалыптаса отырып, тұлғалық үйлесімді 

дамуда жетекші факторлардың бірі болады.  Кеңес психол-ғалымдары А.В. Мудрик, А.В. 

Запорожец, Қазақстандық ғалымдар Қ.Б. Жарықбаев, Ж.Ы.Намазбаева, С.М. Жақыпов,                          
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М. Мұқановтардың еңбектерінде көрсетілгендей отбасындағы тұлғааралық қарым-

қатынас арқылы өзара пікір алмасу, ішкі сезім әлемінде бірлесіп ләззат алу, қуанышта, 

қайғыда ортақтасу арқылы адамдар арасында сенімді кең ауқымды эмоциялар арқылы екі 

немесе бірнеше психологиялық жүйе немесе бірнеше рухани әлем және ой-пікір, мінез-

құлық, сана-сезім, қылық-әрекеттер арасында келісім, өзара түсіністік, не болмаса 

шиеленіс, пікірталас, қарама-қайшылық тұрғысындағы мәмілеге келу процесі жүзеге 

асады.  

Кеңес және шетелдік психология ғылымында отбасы ұғымына анықтама беру, 

оның атқаратын функцияларын нақтылау және отбасындағы қарым-қатынас мәселерін 

талдау көптеген зерттеулерде орын алған. Десек те, отбасы функциясының ортақ 

топтамасы немесе жіктемесі толық түрде жүйелі жасалмағандығы көптеген зерттеулерде 

көрсетіліп жүр. Кеңес ғалымдары Г.М. Свердлов  пен В.А. Рясенцевтің (1958) 

еңбектерінде отбасының маңызды функцияларында ұрпақ жалғастыру, тәрбиелеу, 

шаруашылық және өзара көмек көрсету түрлері көрсетілген. Тұлға дамуында ата-ананың 

отбасылық ықпалы туралы В. Сатир және Э.А. Тийт өзінің еңбектерінде қарастырды. 

Сонымен қатар, аталмыш ғалымдардың еңбектерінде некедегі сәйкестікке қатысты 

мәселелер де талданған. 

   Ғалым А.О. Карабанова отбасын әлеуметтік ортадағы адамзат тәжірибесінің 

негізгі бірлігі ретінде сипаттады. Ал, зерттеуші А.Н. Антоновтың пікірінше, отбасы 

негізінен ата-ана мен бала қарым-қатынасын орнататын болса, онда неке ер азамат пен 

әйел адамның арасындағы қарым-қатынасты растап отыратын бірін-бірі мойындау мен 

қабылдау болып табылады. Аталмыш ғалым отбасылық кеңістік аймағы болып саналатын 

материалды құндылықтардың бірі үй және пәтер мәселесіне ерекше көңіл аударады. 

Сондай-ақ, әр отбасының меншігі мен экономикалық негізі болып саналатын ата-аналар 

мен балалардың жалпы отбасылық іс-әрекетін болжайды.  

Отбасылық қатынастар бойынша зерттеулер жүргізіп, осы ұғымға анықтама 

ұсынушылардың бірі А.Г. Харчевтің пікірінше «отбасы - бұл жұбайлар арасындағы, ата-

аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынастардың жүйесі, оның мүшелері бір-бірімен 

некелік және туыстық қарым-қатынаспен байланысады, ортақ тұрмыс пен өзара 

адамгершілікпен, жауапкершілікпен, қоғамның қажеттіліктеріне шартталынған әлеуметтік 

тәуелділікпен сипатталады» [8, 35б.]. Оның көзқарасы бойынша отбасы тұлғаның тәндік 

өмірі мен әлеуметтік ағза өмірінің арасында байланыстырушы және үйлестіруші буын 

болып табылады.  Дегенмен, бұл ғалым отбасы ұғымына жалпылама түрде анықтама 

берді. 

Қазіргі кезде жаһандану мен нарық жағдайында отбасы мәселелерінің арасында 

ата-ана мен бала арасындағы қарым -қатынаста түсінбеушілік пен келіспеушілік жиі орын 

алып отырғаны белгілі.  Осының салдарынан біріне –бірі түсіністікпен және кешіріммен 

қарау процесі кешеуілдеп, оларға психологиялық қызмет көрсету жағынан мәселе 

туындап отырғанына куә болып отырмыз. Осы орайда, қазіргі таңда отбасында орын алған 

қиындықтарды шешуге көмек көрсету жолдарын жан-жақты зерттеу қажеттігі туындап 

отыр.  Әсіресе осы келеңсіздіктердің алдын алу үшін жастардың отбасылық өмірге 

дайындығы мәселесін зерттеу уақыт талабынан туындағаны сөзсіз. Бүгінгі жастарды 

отбасылық өмірге ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеу мәселесі жоғарыдағы айтылған 

проблеманың шешу жолдарын іздестіруге мүмкіндік береді. Қазақ халқының қанына 

сіңген дәстүрлi отбасылық-тұрмыстық мәдениетiн зерттеуге арналған еңбектерді талдау 

барысында ұлттық мәдениеттің ерекшелiктері сақталғанын байқауға болады. Дегенмен  

бұл жағдай уақыт талабына сәйкес бiршама өзгерiстерге ұшырағанын, нақтырақ айтқанда, 

еуроазиялық мәдениеттiң ықпалы күшейе түскенiн,  қазақ халқының отбасы тарихы, 

отбасылық функция және тәрбиенiң идеялары мен дәстүрлерi, олардың толық көлемде 

даму динамикасының барынша зерттелiп болмағанын көрсетедi. 
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ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Айбергенова А., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Мақалада жастарды отбасылық өмірге тәрбиелеудің маңызы туралы 

қарастырылады. Отбасы - әлеуметтік институттардың белгілерін бойына сіңірген  

әлеуметтік жүйенің маңызды саласы. Отбасы – қоғамдық құрылымның шағын, ерекше 

үлгісі, сонымен қатар адамдардың өзара қары-қатынаста болатын тұрақты тобы, 

қоғамның алғашқы ұясы.  

Түйін сөздер: жастар, отбасы, психологиялық даярлық, тәрбие, әлеуметтік 

институт.  

 

ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ 

 

Айбергенова А., 

Магистрант  Академии  «Кайнар» 

 

В статье обсуждается значимость воспитания молодежи в семейной жизни. 

Семья является важной ветвью социальной системы, которая воплощает в себе 

характеристики социальных институтов. Семья - это небольшая уникальная модель 

социальной структуры, а также стабильная группа людей, с которыми мы 

взаимодействуем, первое гнездо общества. 

Ключевые слова: молодежь, семья, психологическая подготовка, воспитание, 

социальный институт. 

 

SIGNIFICANCE OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN FAMILY LIFE 

 

Aybergenova A., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

The article discusses the importance of educating young people in family life. The family 

is an important branch of the social system, which embodies the characteristics of social 
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institutions. The family is a small unique model of social structure, as well as a stable group of 

people with whom we interact, the first nest of society. 

Keywords: youth, family, psychological training, education, social institution. 

 

Қазіргі таңда қоғамда отбасы психологиясы  өзекті мәселелердің бірі. Оның дәлелі 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 

26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексінде» анықталған [1]. Отбасы әлемі әр алуан. Ол ата-

аналарға адам өмірінің кереметін сезінуге, оны түсінуге, өз бар болмысын балалар үшін 

ұзартуға мүмкіндік береді. Бірақ отбасы өмірі - көңіл көтеретін серуен емес, қиындықсыз, 

мәселесіз болмайды. Отбасы тәрбиелеу көзі. Отбасы мәселелері -  бүкіл қоғам мәселелері. 

Дәстүрлі отбасының дағдарыстық жағдайы кең құбылыс. Ерлі-зайыптылардың өзара 

әрекеттестік және өзара қатынас тарихы отбасы тарихымен тығыз байланысты.  

Отбасы әлеуметтік институттардың бірі ретінде тұлғаны ең басты әлеуметтендіру 

ортасы болып табылады [2]. Тұлға осы айтылған әлеуметтік ортада өмірдің мәнін, оның 

мақсаты мен міндеттерін, сонымен қатар, құндылықтарын игере отырып, нені білу қажет, 

өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтар алады да, сол ортада басқалармен 

қарым-қатынас орнату дағдыларын меңгереді. Тұлға отбасында әртүрлі сипаттағы өмірлік 

төтенше жағдайлар мен ахуалдарда өзін-өзі ұстаудың нормалары мен мінез-құлқын 

реттеудің өлшемдерін меңгереді. Отбасы психологиясын зерттеуші ғалымдар, атап өтер 

болсақ, А.Г. Харчев [3], А.Н. Антонов [4], З.И. Файнбург [5] өзінің еңбектерінде оның 

маңызды функцияларының қатарына ата-ананың үгіт-насихаты мен түсіндірулері, 

олардың үлгі-өнегесі, үйдегі хал-ахуалы деген тұжырымдар жасайды. Сонымен қатар, 

аталмыш ғалымдар отбасының психологиялық тынысы арқылы балалардың әдеттері мен 

мінез-құлқы, жақсы-жаманды бағалай алу критерийлері  қалыптаса отырып, жасаған 

қандай қылықтары үшін сөгіс алып, не жағдайда жазаланатындығын, сондай-ақ, рухани 

қазына әділдік пен адалдық ұғымдарын меңгереді деген тұжырымдар жасады. 

Қазақстан Республикасының Конститутциясында балаларына қамқорлық жасау 

және оларды тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы екендігі көрсетіліп, 

сонымен қатар, отбасының міндеттері нақты көрсетілген [6].  

Бүгінгі күні отбасы тәрбиесіне байланысты «Қазақстан-2030» бағдарламасында 

болашақ ұрпақты алыс болашақта қандай сапада көруіміз керектігі нақты айтылған [7]. 

Сонымен бірге, өзінің ұрпағын тәрбиелеп, қатарға қосу міндеті отбасы туралы Заңда, 

жоғары және орта білім тұжырымдамасында әрбір отбасына жүктелген.  

Отбасы туралы В.Сатир барлық әлемнің микрокосмосы, яғни әлемді түсіну үшін 

отбасы қатынасын, ерлі – зайыптылардың психологиялық сәйкестігін толық тану 

қажеттігін тұжырымдаған. Ал Л.Ковар болса, отбасы қатынасының жалпы үлгісін қалай 

бағалайды және оларға қатынас жасау арқылы бағаланады деп көрсетеді.  

Бүгінгі  жастарға әлемдік деңгейге сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани 

байлығы мен мәдениеттілігін, ойлауын, іскерлігін арттыру қоғамның міндеті.  Отбасын 

құруда  болашақ  ерлі – зайыптылардың  бір-бірін  толық  танып,  бір – бірімен  жақсы  

түсіністік  қарым – қатынаста  болу  өте  маңызды.  Отбасының  берік  болуына  -  

болашақ  ерлі – зайыптылардың  отбасында  болатын  қиыншылықтарды  алдын – ала  

біліп,  саналы  түрде  сол  қадамды  нық  басып, отбасының  жақсы  және  берік  болуына  

үлесін  қосуға  бел  буу  қажет.  Кез-келген  отбасында,  ерлі – зайыптылар  арасында  

түрлі  экономикалық, әлеуметтік  және  жеке  тұлғалық  ерекшеліктеріне  байланысты  

түрлі  мәселелер  болады.  Сол  мәселе  салдарынан  отбасында  ұрыс – керіс,  қақтығыс,  

дау-жанжал  болып,  оның  аяғы  отбасының  ыдырауына  әкеп  соғады [8].   

Қоғамда жастарды тәрбиелеудің мазмұны мен әдістемесін анықтауда, некелік 

отбасылық  қатынаста тұлғаның қалыптасуын және дамуын талап етеді. Оның ішінде 

негізгілері: бүгінгі ғана бағдар емес, сонымен қатар оның дамуының ертеңгі күнгі 

болашағын, үйренуші іс-әрекетінің әртүрлілігіне тірек болатын (оқу, оқудан тыс, ойын, 

еңбек, отбасылық-тұрмыстық, қоғамдық-саясаттық, көркем өнер, спорт), тұлғаралық 
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қатынастың ерекшеліктері, қоғамның Отбасыға деген талады; оны тудыру процесінің 

күрделілігі Отбасыдағы шаруашылық-экономикалық қатынастың күрделенуі; отбасында 

тәрбиелеу потенциялы негізге алынады. Сондықтан,   түрлі  отбасылық  қақтығыстарды  

шешу  жолы,  ерлі – зайыптылар  арасындағы  жағымды  қарым-қатынас құруы  және 

жалпы  отбасылық  қарым – қатынастың  психологиялық ерекшеліктерін қарастыру біздің 

ғылыми жұмысымыздың негізгі мақсаты.   

Жастар отбасын құрғанда, әрине материалды және тұрғын үй мәселелерін 

қарастырады. Бірақ көптеген зерттеулер бойынша, материалды ауқаттылық және тұрғын 

үймен қамтамасыз болу факторлары отбасы тұрақтылығына елеулі әсерін тигізбейді. 

Отбасы өміріне мотивациялық дайындық махаббат сезімін отбасы құрудағы негізгі түрткі 

ретінде санайды. Бұл сезім дербестікке дайындық, құрылатын отбасына жауапкершілік 

сезімі, нәрестелі болуға және баланы тәрбиелеуге дайындық. Отбасындағы қиындықтар, 

жағымсыз жағдайлар мен дағдарыстар бүгінгі психология саласында көкейтесті 

мәселелер. Өмірлік циклда  кездесетін дағдарыс түрлеріне психологиялық білім мен  

мәдениеттің  төмендігінен көптеген отбасы бөгеттерден шыға алмай, кері кетіп отбасы 

ажырауына немесе отбасындағы жағдайға күш-жігер салуға жауапкершілік алмау  кеңінен 

етек жайып барады.  Қазіргі таңда отбасын құруға ұлттық немесе қандай да бір басқа, 

мысалға әлеуметтік тосқауыл жоқ. Жастар жолдас таңдағанда, оның бойында өзіне 

ұнайтын мінез қырларын табуға тырысады.  Отбасын құрудың маңызды факторларының 

бірі - жастардың өнегелі санасының деңгейі. Дамыған өнегелі сана, жастардың отбасының 

әлеуметтік маңыздылығын түсінуде, некеге байсалды қарауында, жолдасты ойланып 

таңдағанында құрылатын Отбасыға сабырлықпен қарағанында, Отбасының барлық 

мүшелерін және олармен қатынасты құрметтегенінде білінеді. 

Жастарды отбасы өміріне психологиялық тұрғыда даярлау, олардың жаңа өмірдегі 

қуаныштарымен қиындықтарына бірге төзе білуге, ерлі-зайыптылық қызметтерін 

орындауына, ұрпақ тәрбиелеуге және тб. жағдайларға бейімділігі және т.б. мәселелер 

бойынша зерттеу жұмыстары болғанымен, мектеп жасындағы, әсіресе 

білімгерлердіотбасылық өмірге дайындау туралы жұмыстар өте аз немесе жоқ деп айтуға 

да болады. 
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ОРЫС ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА СТУДЕНТТЕРІНІҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН 

ДАМЫТУ  

 

Жагипарова М.М., 

«Тұран» университетінің аға оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының магистрі, 

Әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі 

 

Мақалада мемлекеттік тілді оқыту орыс тілінде жүргізілетін аудиторияда 

мәтінмен жұмыстың маңыздылығы қарастырылады. Автор тілді оқыту нәтижелі болу 

үшін мәтінмен жұмыс істеу тапсырмаларын түрлендіру арқылы студенттердің сөздік 

қорын байытуға болатын өзіндік түсініктері мен тұжырымдарын жасайды. 

Түйін сөздер: мәтінмен жұмыс, тілдесім әрекеттері, сөздікпен жұмыс, диалог 

құру, тіл дамыту, сөздік қорды молайту. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

Жагипарова М.М., 

Старший преподаватель Университета «Туран», 

магистр педагогических наук, 

член Всемирного Союза писателей 

 

В статье рассматривается значимость работы с текстом в изучении 

государственного языка в аудитории с русским языком обучения. Автор создает 

собственные представления и выводы о том, что можно обогатить словарный запас 

студентов путем преобразования заданий в работе с текстом, чтобы обучение языку 

было результативным. 

Ключевые слова: текстовая работа, диалогическая деятельность, словарная 

работа, диалог, развитие языка, развитие словарного запаса. 

 

DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF STUDENTS IN THE RUSSIAN-

SPEAKING AUDIENCE 

 

Zhagiparova M.M., 

Senior Lecturer at Turan University, 

Master of Education, 

member of the World Writers Union 

 

The importance of working with text in the study of the state language in the audience 

with the Russian language of training considered in the article. The author creates its own ideas 

and conclusions that enriches the vocabulary of students by converting tasks to work with text to 

learn the language is an effective way. 

Keywords: text work, dialogue activities, dictionary work, dialogue, language 

development, vocabulary development. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы халыққа арналған жолдауында мемлекеттік тілдің 

оқыту сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше назар аударды: «Халықаралық 

тәжірбибелерге сүйене отырып қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық 

бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет. Мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің 

ең үздік инновациялық, әдістемелік, тәжірбиелік оқу құралдарын, аудио-

бейнематериалдарды әзірлеу керек» – деп атап көрсетті [1].  
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 Орыс тілді дәрісханаларда оқытылатын қазақ тілі пәнінде түрлі әдістерді 

пайдалана отырып студенттерді қазақ тілінде сөйлеп, жаза білетін  дәрежеге жеткізу 

мақсатын жүзеге асыру жолдары әрқашан зерттеушілердің зерттеу нысаны болып келеді.  

Орыс тілді дәрісханаларда қазақ тілі сабағын жүргізу мәселесі Ш.Х.Сарыбаев, 

И.В.Маманов, Ғ.Бегалиев, С.Жиенбаев, Ф.Р.Ахметжанова, Ш.К.Бектуров, К.Сариева, 

А.Жүнісбеков, М.Жанпейісова, Ф.Оразбаева,  Т.Аяпова т.б. ғалымдардың зерттеулерінде 

кең көрініс тапқан. Оларда, негізінен, тілді оқытудың ұтымды әдістері ретінде қатысым 

әдісі алға шығарылады. 

   Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне меңгертуде отандық ғалымдар әлемдік әдістеме 

ғылымы кеңістігіндегі екінші тілді оқыту тәжірибесіне де бағдарланады. Мысалы, 

Е.И.Пассов қарым-қатынас жасауға қатысымдық жолмен оқытудың бес ұстанымын 

ұсынады: «1) Сөйлеу – ойлау белсенділігі ұстанымы; 2) Дараландыру ұстанымы; 3) 

Функционалдық ұстанымы; 4)Жағдаят ұстанымы; 5) Жаңашылдық ұстанымы» [2]. 

Қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері туралы айтқанда, қатысымдық әдіс туралы  

айту көкейкесті мәнге ие. Тілді  жылдам әрі сапалы меңгеруге және оны кез келген ортада 

еркін тілдік  қатынасқа түсе алатын дәрежеде  қолдана алуға жеткізетін – осы қатысым 

әдісі. Қазақ тіл білімінде қатысымдық әдістің негізін қалаған профессор Ф.Оразбаева 

«Қатысымдық әдіс дегеніміз – оқушы мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы 

жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен 

қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді 

қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде асыратын әдістің түрі» деген анықтамаға берген 

[3]. Ғалым қазақ тілін орыс тілді дәрісханада оқытудағы қатысымдық әдістің құрылымдық 

жүйесін құрайтын оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым сияқты сөйлеу әрекеттерін 

тілдесім  үрдісімен  байытты.  

 Тыңдалым – «есту арқылы түсіну». Бұл термин қатысым үстінде айтылған немесе 

техникалық аппараттарға жазылған аудио-мәтіндегі сөздерді, сөйлемдерді тыңдай білудің 

нәтижесінде қабылдау. 

 Оқылым – графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен 

тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, 

одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу. 

Айтылым – адамдар арасындағы тілмен түсінісуді жүзеге асыратын сөйлесім 

әрекетінің бір түрі. 

 Жазылым термині – «жаза білу», «ойыңды басқа біреуге түсінікті болу үшін, қағаз 

бетінде сауатты жеткізе білу» дегенді білдіреді. 

«Тілдесім – адамдардың қоғамдық-әлеуметтік өмірде бір-бірімен тіл арқылы 

қарым-қатынасқа түсіп, өзара пікірлесуінің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша да, 

жазбаша да түсінуі және оған жауап қайтаруы». Тілдесім –сөйлесім әрекетінің барлық 

түрлерін қамтитын ерекше құбылыс. Ол тілдік қатынастың ең маңызды көрсеткіші бола 

келіп, оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалымның іс жүзінде қолданылуына мүмкіндік 

жасайды. Тілдесім арқылы оқу, жазу, тыңдау, сөйлеуге үйрету жүзеге асады. Тіл үйренуші 

қатысым әрекетінің барлық түрлерін толық меңгерген кезде ғана өз дәрежесіндегі 

тілдесімге қол жеткізе алады [4]. Қазақ тілін екінші тіл ретіндегі оқыту  тәжірибемде 

Ф.Оразбаеваның сөйлеу әрекеттері жүйесінің тиімділігіне көз жеткіздім. Орыс тілді 

аудиториясында қазақ тілін оқытудағы басты талап – қазақша сөйлей білуге, жаза білуге 

үйрету болғандықтан, сабақтың барлық кезеңдерінде өтілетін материал сөйлеуге үйретуге, 

сөйлеу дағдысын қалыптастыруға бағытталады. Студентті қазақша сөйлеуге, өз ойын 

басқаға түсіндіре алатын, біреудің сөйлеген сөзін түсіне алатын дәрежеге жеткізу үшін 

жүргізілетін жұмыстардың түрлері әр алуан. Соның бірі – мәтінмен жұмыс. Мәтінмен 

жұмыс жасау – қазақ тілі сабақтарындағы оқылым дағдысының негізі. Ол оқу, жазу, 

тыңдау, сөйлеу арқылы жүзеге асады. Мәтін – тілді оқытудағы негізгі құрал. Мәтін – 

коммуникативтік бірлік. Мәтін – ол әр тараудың тақырыбына негізделген, ішінде 

жаттығып жұмыс істеуге арналған үлгі құрылымдары бар, оқуға арналған сөйлемдер 

http://www.wiki.iteach.kz/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.wiki.iteach.kz/index.php?title=%D0%9E%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.wiki.iteach.kz/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.wiki.iteach.kz/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.wiki.iteach.kz/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
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жиынтығы. Оқу мәтіні әр уақытта белгілі бір ақпаратты жеткізеді, яғни ол белгілі бір 

тақырыпқа бағытталып, сол тақырыптың бір бөлшегінің мазмұнын ашады. Тақырып бір 

ғана мәтіннен тұрмайды, ол, көбінесе, бірнеше мәтіндердің жиынтығы, себебі бір 

тақырыптың бір ғана мәтін арқылы толық мазмұнын ашу мүмкін емес. Яғни тақырып 

бойынша бірнеше мәтіннің бір-бірімен тығыз байланыста берілуі оқытудың дидактикалық 

қажеттіктерін қанағаттандырады. 

Орыс тілді аудиторияға қазақ тілін үйретуде берілетін мәтін аудиториядағы тіл 

үйренушілерге арнайы дайындауды қажет етеді. Сондықтан тіл үйренушілерге берілетін 

мәтін оларға қызығушылық туғызатын, мағыналы және қысқа, нақты болу тиіс. Мәтінмен 

жұмыс істер алдында міндетті түрде мәтіндегі кездесетін таныс емес сөздермен тиянақты 

жұмыс істеу керек. Студенттер мәтін мағынасын толық түсіну үшін оның ішіндегі жеке 

сөздерді түсінуі үшін сөздікпен жұмыс жасау керек. Мәтіннің мазмұнын ашатын жеке 

тірек сөздерді дұрыс қолдана білу дағдыларын қалыптастыру қажет. 

Мәтінмен жұмыс кезінде мәтіннің мазмұнын әңгімелету, мәтін бойынша сұрақтарға 

жауап бере білу, мәтінге ат қойғызу, қорытынды жасауға үйрету жүзеге асады.  Мәтінмен 

жұмыс – сабақта өткізілетін әртүрлі жұмыстардың жиынтығы. Олардың негізгілері: сөздік 

жұмысы, сөздік қорларын  байыту, ауызша сөйлей білуге дағдыландыру, жазбаша тіл 

дамыту т.б. Мәтінмен жұмыс жасауда сөздік жұмысының алатын орны ерекше. Себебі 

сөздік жұмысы – тіл дамыту жұмысының бастапқы негізі болып саналады. Егер 

студенттің сөздік қоры мол болса, оның өзінің айтатын деген ойын нақты және толық 

жеткізуге мүмкіндігі молаяды.  

Оқылым әрекеті жазылған мәтіндегі ақпаратты алуға бағытталады. Оқылым әрекеті 

арқылы тіл үйренушілерге әр қилы стильде немесе жанрда жазылған мәтіннен қажет 

ақпаратты бөліп алу шеберлігін қалыптастырып, оны әрі қарай дамытамыз. Жалпы 

алғанда, оқылым – тілді меңгерудің бір тәсілі, сөздік қорды дамытудың құралы. Оқылым 

грамматикалық құрылымдарды есте сақтауға мүмкіндік беріп қоймай, меңгеріп жатқан 

тілінде сөйлеуге және де айтылым әрекетін жетілдіруді қамтамасыз етеді. Тіл үйретуде 

оқылым әрекеті маңызды рөл атқарады. Оқылым мәтіндер арқылы іске асатындықтан, 

оқылымды меңгертуге арналған мәтіндер белгілі бір талаптарға сай сұрыпталып беріледі.  

Мәтінмен жұмыс істеуде мәтіннің мазмұнын айтып беру, мәтінді аударумен 

шектеліп қалмай, мәтінмен жұмыста жаттығуларды түрлендіріп, тіл үйретуде мәтінмен 

жұмыс жасаудың көптеген әдістерін пайдаланып, түрлі тілдік әдістерін іске асыруға 

болады. Мәтінді оқып, танысқаннан кейінгі орындалатын жұмыстар: сөздік жұмыстарын 

жүргізу, логикалық сұрақтар құрастыру, сөйлем құрастыру, мәтінге мазмұнына сай ат 

қою, аударма жасау жақша ішіндегі сөздер мен сөз тіркестерін аудару немесе асты 

сызылған сөздер мен сөз тіркесерін аудару), көп нүктенің орнына тиісті сөздер мен сөз 

тіркестерін қойып сөйлемді аяқтау, пікір білдіру, мәтінді диалог, сұқбат түріне ауыстыру, 

жағдаят құру, мәтін бойынша тест сұрақтарын құрау, тақырыптың мазмұнын ашатын 

жоспар құру арқылы эссе жазу, фонетикалық жаттығулар, т.б. Берілетін жаттығулар 

мен тапсырмалар оңайдан қиынға, жеңілден күрделіге қарай бағытталып отырады. 

Филология ғылымының докторы, профессор Н.Оралбаеваның «Оқушы тілін 

дамыту ауызша және жазбаша жүргізіледі. Тілді оқытуда бұл екі бағыт қатар байланыста 

іске асырылады. Қазақ тілін оқытудың алғашқы кезеңінде ауызша тіл дамыту басымдырақ 

болады. Сөйлеу тілі кейінірек жазба тілді дамытуға негіз болады» деген пікіріне сүйенсек 

орыс тілді аудиториядағы қазақ тілі сабағының негізгі арқауы тіл дамыту жұмысы болуға 

тиіс. «Тіл» немесе «тіл дамыту» – пән аралық түсінік: ол лингвистикалық, психологиялық 

және әдістемелік әдебиеттерде кездеседі. Лингвистика тіл және оның даму, заңдарын 

зерттесе, психология адамның бір-бірімен қатынасында ойын, еркін, сезімін және пікірін 

жеткізу үшін тіл материалдарын қолдану процесі – сөйлеуді зерттейді. «Тіл» дегеніміз 

белгілі бір ұлттың ішкі заңдылықтарын қалыптасып, жүйеге түскен қатынас құралы екені 

белгілі. Ал даму деген ұғымды көпшілік әдебиеттерде қарапайым түрден күрделі түрге 

көшу деп түсіндіреді. Қазақ тілі мен әдебиетіне арналған бағдарламада: «...тіл дамыту 
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жұмыстарында оқушының сөздік қорын, сөз байлығын толықтыру, өз ойын анық дұрыс 

етіп ауызша, жазбаша жеткізе білуге баулу, қазақ әдеби тіл нормасында жатық, әдепті 

сөйлеуге дағдыландыру», – десе, қазақ тілтанушысы, көрнекті ғалым М. Балақаев: «...сөз 

байлығын молайту, сөз тіркестерін, сөйлемдерді дұрыс түсініп, дұрыс құрай білу, 

сөздердің орфоэпиялык нормаларын сақтап, дұрыс оқу - қазақ тілі пәнін меңгертуде 

оқушылардың бәріне бірдей қойылатын ортақ талаптар», – деп анықтайды. 

Тіл дамыту – студентті тілдік тұлғаларды дұрыс қолданып, ойын басқа адамға 

толық жеткізуге дағдыландыру, басқа адамдардың сөзін жақсы түсінуге үйрету. Басқаша 

айтқанда тіл дамыту – қазақ тілін студенттің қарым-қатынас құралына айналдыру. Ең 

алдымен, тілді сөйлеуші мен тыңдаушының өзара түсінісуге арналған қарым-қатынас 

құралы ретінде қарастырғанымыз жөн. Тіл мен ой біртұтас ұғымдар. Адам ойын ауызша, 

не жазбаша түрде жеткізеді. Сондықтан студент тілін дамыту екі бағытта жүргізіледі: 

ауызша және жазбаша. Жалпы алғанда тілді оқытуда бұл екі бағыт қатар байланыста 

жүргізіледі. Бірақ қазақ тілін оқытудың ең алғашқы кезеңінде ауызша тіл дамыту 

басымырақ болады. 

Тіл дамыту жұмысын жүйелі жүргізу үшін, ең алдымен студенттердің сөздік 

қорының молайып отыруына көңіл бөлген жөн. Неғұрлым сөздік қоры көп болса, тіл 

үйрену жұмысы жедел жүреді. Тілдесім әрекетіне жету үшін жеткілікті сөздік қор болуы 

да маңызды, сөздік қоры мол адам өз ойын екінші адамға жеткізуде қиындық 

тудырмайды. Сондықтан үйренушінің сөздік қорын байытуға үлкен мән беру керек. 

Сөздік жұмысын әр сабақта тіл дамыту жұмысының негізгі түрлерінің бірі ретінде 

жүргізіп отыру керек. Сөздікпен жұмыс істегенде,  қазақ тіліне тән дыбыстары қатысқан 

сөздерге көңіл аударып отыру аса мәнді. Сөздікті дәптерлеріне көшіріп алып оны 

жаттатқанмен кейінірек ұмытып қалып жатады. Сондықтан жаңа сөз үйреткенде, 

сөздіктегі сөздің орысша баламасын беріп және оның мағынасын түсіндіріп қана қоймай, 

жаңа сөзді естерінде жақсы сақтап қалу үшін әр түрлі жаттығулар жүргізу қажет.  

Жаңа сөзді бекіту мақсатында сол сөзді қолдану арқылы бір-біріне сұрақ қойғызып, 

оған жауап бергізіп, күнделікті тұрмыста қолдана алатындай сөйлемдер құратып, оны 

дәптерлеріне жаздырып отырса, жаттықтырып отырғызса,  тіл дамыту жұмысы тиянақты 

сипат алады. 

Студенттер әрбір жаңа сабақта бірнеше жаңа сөздер үйренетіндіктен, жаңа 

сөздердің аудармасын берген кезде синонимдерін, антонимдерін, омонимдерін қоса беру 

қызығушылықты арттыра түседі. Сөздік жұмысын студенттердің өз бетінше атқаруын 

ұйымдастыру тиімділікке қол жеткізеді. Ол үшін әр түрлі сөздіктер пайдаланылады. 

Сөздіктің түрлері: түсіндірмелі сөздік, этимологиялық сөздік, фразеологиялық сөздік, 

диалектологиялық сөздік, терминологиялық сөздік, аударма сөздік, арнаулы сөздік, 

синонимдік сөздіктер. Студенттерге сөздік жұмысы арқылы сөз және сөз тіркесімен 

таныстырып, жаттығу жұмысын орындатамыз. Сөздік жұмысы кезінде тіл үйренушінің 

мүмкіндігіне қарай сөз тіркестерін сөйлемдерге, сөйлемдерді мәтінге айналдыру сияқты 

шығармашылық жұмыстар қолданылады.  

Сөздік жұмыстың қолданыс кезеңінде студенттерге диалог құру тапсырмасын 

беріп отыру да ұтымды. Мәтінмен жұмыстың ең қажетті, ең негізгі түрі – студенттерді 

сөйлету, яғни екеуара сөйлесуін ұйымдастыруда, әсіресе орыс тілді аудиторияда 

студенттерді сөйлеуге үйретуде диалог құрудың маңызы зор. 

Диалог құрастыру үшін  бір тақырып  бойынша студенттің сөздік қорын дамыту, 

жаңа сөздер үйретіп, мағынасын түсіндіре отырып, оларды жасайтын формаларды 

меңгертіп, сөйлем құруға үйрету, сөз бен сөзді байланыстыруға, ауызша ойларын жүйелі 

айтуға, әңгімелеуге жаттықтыру керек. Сонда студент сауатты сөйлеуге, қазақ тілінің 

грамматикасын ескере отырып диалогты дұрыс құруға тырысады. Бұл олардың тілін 

дамытады. Сөздік жұмысы арқылы студенттің тіл байлығын молайтумен қатар, дұрыс 

жазуға да дағдыландыра аламыз. Студент әр сабақ сайын жаңа сөз үйреніп, оны сабақ 

барысында бірнеше рет қайталап, жазбаша және ауызша жұмыс түрлерімен 
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байланыстырып,  санасына берік сақтаса  ғана  ол сөздер оның сөздік қорына енеді. 

Диалогтік оқыту арқылы сабақ барысында студенттер бір-бірлерімен қарым-қатынас 

жасап, берілген тапсырмаларды бірігіп жүргізеді. Сөйлесу, талқылау, ой алмасу кезінде 

диалогтік оқытудың қаншалықты маңызды екені аңғарылады.. Диалог құру тілдік 

қатынастың үш түрлі жолмен іске асады. Ол жұптық, топтық, ұжымдық. Диалог түрінде 

оқыту арқылы студенттердің сөйлеу әрекеттерін жетілдіруге үлкен әсерін тигізеді. 

Диалогтік қарым-қатынас барысында студент берілген тілдік бірліктердің үлгілерін 

пайдалана отырып, өз пікірлерін aйту, мәтін құрай алу, хaбарлау, баяндау, суреттеу, 

диалог, монолог құра білуге үйренеді, өз ойын айта алуға дағдыланады, шығармашылық 

қабілеттері дамиды, оқу мақcaтында нәтижеге жетуге бағдар ұcтaуға үйренеді. 
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Аффект - бұл маңызды, қауіпті жағдайдан шығудың мүмкін емес органикалық 

және моторлық көріністерімен ұштасқан кезде пайда болатын эмоционалды, күшті 

тәжірибе. Латын тілінен аударғанда әсер ету құмарлықты, эмоционалды толқуды 

білдіреді. Бұл жағдай басқа психикалық процестерді тежеуге, сондай-ақ тиісті мінез-

құлық реакциясын жүзеге асыруға әкелуі мүмкін. 

Түйін сөздер: аффект, жасөспірім, мінез-құлық, эмоция, агрессия, стресс.  
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Дабылтаева Р.Е., 

кандидат педагогических наук, ассоц.профессор, 

научный руководитель 

 

Эффект - это эмоциональное, мощное переживание, которое возникает в 

сочетании с важными органическими и моторными проявлениями, которые невозможно 

выбраться из важной, опасной ситуации. В переводе с латыни влияние означает 

страсть, эмоциональное возбуждение. Это состояние может привести к торможению 
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других психических процессов, а также к реализации соответствующих поведенческих 

реакций. 

Ключевые слова: аффект, подростковый возраст, поведение, эмоции, агрессия, 

стресс. 

 

STUDY OF AFFECTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 
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Dabyltaeva RE, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
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Affect is an emotional, powerful experience that occurs when combined with the organic 

and motor manifestations that are impossible to get out of an important, dangerous situation. 

Translated from Latin, influence means passion, emotional excitement. This condition can lead 

to inhibition of other mental processes, as well as the implementation of appropriate behavioral 

reactions. 

Keywords: affect, adolescence, behavior, emotions, aggression, stress. 

 

Аффект жағдайында күшті эмоционалды қозу ақыл-ойды тарылтады және ерік-

жігерді шектейді. Тәжірибелі толқулардан кейін реакцияның себептерін білместен 

басталатын аффективті арнайы кешендер пайда болады. 

Адамның эмоционалды сферасы ерекше психикалық процестерді, сонымен бірге әр 

түрлі жағдайдағы адамның тәжірибесін көрсететін күйлерді ұсынады. Эмоциялар - бұл 

субъектінің белсенді ынталандыруға, сондай-ақ әрекеттер нәтижесіне реакциясы. 

Эмоциялар бүкіл психикалық процестерге еніп, адамның психикасына әсер етеді. 

Эмоциялар адам өзінің «Мен» құрамдас бөлігі ретінде қабылданады, ал әсер ету дегеніміз 

- адамның еркінен өткен жағдай. Аффект күтпеген стресстік жағдайларда пайда болады 

және сананың тарылуымен сипатталады, оның экстремалды дәрежесі патологиялық 

аффективті реакция болып табылады. 

Психологтар мен философтар бұл құбылысты ерте заманнан зерттеп келеді. Бүгінгі 

таңда психологияда әсер күтпеген жерден пайда болатын ерекше қиын сәттерде пайда 

болатын ерекше мемлекет ретінде әрекет етеді. Бұл жағдайды биологиялық, инстинктивті 

деп атайды, өйткені адам саналы ойлауға емес, өзінің жан-жақты табиғатына бағынады. 

Сот психиатриясында аффект адамның өз әрекеттерін басқара алмайтын жағдайы 

болып саналады. Олар өздігінен пайда болады. Егер адамның құмарлықтың ықпалында 

екендігі дәлелденсе, онда бұл үкім шығарудың маңызды себебі болады. Алайда бұл үшін 

ерекше жағдайлар болуы керек. 

Зерттеудің теориялық негізі болып ресейлік, қазақстандық және шетелдік 

концепциялар табылады, олар агрессия мен жасөспірімдердегі агрессивтіліктің ғылыми 

негіздерін (Р.Беорн, Д. Ричердсон, Л. Берковиц, З.Фрейд, К. Лоренц, К.Г. Юнг, А. Адлер, 

Э. Фромм, К. Роджерс, В. Франкл, Ф. Перлз К. Хорни, Д. Уотсон, А. Бандура, Д. Долард, 

С. Розенцвейг, Э.Шпрангер, Ш. Бюлер, М. Мид, А.А Реан, Румянцева, О.Ю. Михаилова, 

И.А.Фурманов, Т.Н. Курбатов, В.И Гарбузов, А.А. Бодалев, Т.В. Роял, Е.Е.Копчанова, 

Г.П. Бочкарева, П.П. Бельский, С.Я. Белячева, Е.В.Ольшинская, Н.А. Невский, С.Л. 

Соловева, Ю.М. Антонян) қалыптастырған. Осы зерттеушілердің ішінде (Э. Фромм, К. 

Изард, А.Р.Ратинов, Т.Д. Марцинковская, А.А. Роял, С.А. Соловьева және т.б.) “агрессия” 

және “аффект” түсініктерінің синоним емес екендігін атап көрсетті. 

Бірқатар ғалымдардың тұжырымдауынша, аффект - бұл адамның қысқа 

мерзімділігі мен қарқындылығымен сипатталатын стресстік жағдайға эмоционалды 

реакциясы. Аффект тәжірибесі кезінде эмоциялар күшті болғаны соншалық, адам өзінің 
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мінез-құлқын бақылауды ішінара немесе толығымен жоғалтады және не болып жатқанына 

толық бағдарланбайды. Бұл шешілмейтін кедергі болған кезде, өмірге қауіп төнгенде 

немесе ауыр жарақат жағдайында болады [1]. 

Б.А. Рейсберг аффектке (эмоционалды қозу, құмарлық) - қысқа мерзімді интенсивті 

қозу, тітіркендіргішке жауап ретінде айқын эмоционалды реакция деп анықтама береді 

[2].  

Статистикаға сәйкес, аффекттің таралуы халықтың 0,5-1%-ін құрайды. Әйелдерге 

аффект ерлерге қарағанда 2-3 есе жиі кездеседі, бұл эмоционалдылықтың жоғарылауымен 

және гормоналды тербелістермен байланысты. 

Демек, аффект дегеніміз - бұл бүкіл ағзаның жұмысын өзгертетін ең күшті 

жағымсыз эмоцияларға (қорқыныш, ашу, үмітсіздік, ашу). Аффект дене күшін арттырады, 

ішкі ағзаларды өз мүмкіндіктерінің шегінде жұмыс істеуге мәжбүр етеді, бірақ сонымен 

бірге зияткерлік белсенділікті және ерік-жігерді бұғаттайды. Демек, адамды аффект 

жағдайында интеллект емес, инстинкттер басқарылады деп айтуға болады. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде бала мінез-құлығының ауытқу 

мәселесі түбегейлі зерттелініп сипат алғанымен, қалыпты дамыған бала мінез – құлқының 

жағымсыз түрлерінің туындау себептері ғылымда өз денгейінде зерттелінбеуде. 

Л.С.Славина «Дети с аффективным поведением» атты еңбегінде кіші мектеп жасындағы 

балалардың аффективті мінез-құлқына сипаттама бере отырып, психологиялық талдау 

жасайды [3]. Мұндай балалардың мінез-құлқына мыналар тән: өкпелегіштік, бұзықтық, 

бірбеткейлік, дөрекілік. Олар басқа балалармен үнемі ұрсысып, керісіп, ескертулерге тез 

ренжіп қалады. Автор мұндай мінез-құлық оның ұжымындағы дұрыс құрылмаған өзара 

қарым-қатынастардың салдарынан пайда болады деген қорытындыға келеді. 

Зерттеулердің басым көпшілігі қиын балалардың тұлғалық ерекшеліктерін тануға 

арналған. Баладағы әр түрлі жағымсыз мінез-құлықтарға орталық жүйке жүйесінің 

ықпалы зор екен. 

А.Д.Савченко өзінің «Бала қылығы және олардың себептері» [4] туралы деген 

мақаласында жағымсыз іс-қылықтар өзінен-өзі туындамайды, олар арам ниеттің нәтижесі, 

ал оның тамыры дұрыс құрылмаған тәрбиеде, себептері үлкендердің жаман өнегесінен, 

дұрыс үлгі бола алмауында деп атап өтеді. 

Жағымсыз реакциялар, соған сәйкес мінез-құлықтың еркелік, қыңырлық, қиқарлық, 

эмоционалды тұрақсыздық түріндегі қылықтары басым балаларды түбегейлі оқып-тануға 

Е.Д.Белова да бар жігерін салды. Ол барабар емес аффекте көрінетін бала мінез-құлқы 

үшін оларға қасарушылық, тұйық мінезділік тән деп көрсетеді. Бұл балалар басқалармен 

дау-жанжалға жиі түседі, үлкендердің ескертпе-түзетулеріне қарсы шығады. Оның зерттеу 

жұмысының мақсаты балалардың аффектілі мінез-құлқына толыққанды талдау жасай 

отырып жағымсыз мінез-құлықтарды жою жолдарын көрсету болды. Зерттеу барысында 

жинаған материалдары авторды мынадай қорытындыға әкелді. Мұндай қателіктерге 

мыналарды жатқызады: 

-талап қоюдың жүйелігі мен дәйектілігінің қалыс қалуы; 

-шамадан тыс еркелету; 

-ата-ана тарапынан бақылаудың болмауы; 

Д. Ермахамбетқызы өз зерттеулерінде [5] еркелікке бейім балалардың жас 

ерекшелік және психофизикалық ерекшеліктеріне, оларды дұрыс тәрбиелеуге қатысты 

туындайды деп тұжырымдайды. А.П.Лариннің пікірінше қасарушылық кейде тәрбиенің 

жағымсыз жағдайларына байланысты ерте туындайды. 

И.Әбеуова [6] негативті мінез-құлық ерекшеліктері дұрыс құрылмаған тәрбиенің 

нәтижелі болуы мүмкін дейді. Автордың пікірінше бала бетінен қақпайтын ортада өссе, өз 

дегенін істесе, әрекеттері мен талап-тілектеріне шек келтірмесе, онда оларда өз мінез- 

құлықтарын еркінше басқару және ережелер мен мөлшерлерге бағыну қабілеттіліктері 

қалыптаспайтын болады. 
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Олай болса эмоционалды қызбалық және ұшқалақтық немесе баладағы танымдық 

және қозғалыс іс-әрекетінің кідірісі, оның темпераменті мен жеке ерекшеліктерінің 

көрінуімен байланысты болуы мүмкін. Асықпаушылық пен баяу қозғалу флегматиктерге 

тән болса, артық қозғалу ментұрақсыздық-сангвиниктер мен меланхоликтердің айрықша 

белгісі. А.А.Рояк балалардың қарым-қатынасқа түсулерінің қиындықтарын барлай 

отырып, олардың мінез-құлқындағы мынадай бітістерді, яғни, өрескелдігі, сенбеушілігі, 

агрессивтілігі болатындығын анықтады [7]. 

Р.В. Овчарова [8] және басқа да ғалымдардың зерттеулерімен келісе отырып, бала 

мінез-құлқы қиындығының себептерін жалпы мынадай топтарға жатқызуға болады: 1) 

әлеуметтік-педагогикалық қараусыз қалу, бұл арада  бала өзінің тәрбиесіздігінің 

нәтижесінде  өзін дұрыс көрсете алмайды, онда қажетті білім, іскерлік, дағды және 

жағымсыз мінез-құлық стереотипі қалыс қалады; 2) терең психикалық дискомфорт бұл 

отбасы өзара қатынасының сәтсіздігінен, яғни отбасындағы психологиялық жағдайдың 

терістігі, топтағы құрбы-құрдастарымен өзара қатынасының жараспауы, балаға ата-ана, 

тәрбиеші, оқытушы тарапынан әділетсіз қатынас жасалуы салдарынан көрінеді; 3) жас 

дағдарысы, мінез акцентуациясы және басқа да себептерге байланысты психикалық және 

дене күшінің саулығы мен дамуының ауытқу күйі; 4) өз ойын білдіруде парасатты 

белсенділік танытудан, пайдалы әрекет түрімен шұғылданудан қалыс қалу; 5) 

Қараусыздық, қоршаған ортаның теріс ықпалын және оның негізінде әлеуметтік-

психологиялық дезадаптацияның дамуы. 

Осы аталған себептердің қатарында әсіресе баланың әлеуметтік-психологиялық 

қараусыздығы, оларға қоршаған ортаның немқұрайды қатынасы басты орын алады, 

нәтижесінде шет қалу, өзінің қажет еместігі, қорғансыздығы сияқты сезімдер туындайды 

[9, 10]. Сондықтан өскелең ұрпақ тәрбиесіне әрқашан жауапкершілікпен қарау керек. 
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ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС - ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН 

ПРОЦЕСС 

 

Қилыбай Ж., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

Еркинбекова М.А., 

псх.ғ.к., доцент 

  

Қарым-қатынастың қажеттілігі, өзара әрекеттестік, өзара көмек көрсету 

кездейсоқ пайда болған жоқ. Эволюция дамуында адамдар қиындықтарды жеңу үшін 

қарым-қатынас жасау арқылы бірлесіп әрекет ету мәселені әлдеқайда жеңілдететінін 

түсінді. Ғылыми және күнделікті өмір психологиясы талай ғасырлар бойы адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың құпиясын ашуға тырысып келеді. Қазіргі уақытта, яғни 

үшінші мыңжылдықтың бастауында барша ғалымдар қарым-қатынас мәселелерін 

зерттеу жолында жұмылып отыр. 

Түйін сөздер: қарым-қатынас, өзара әрекеттестік, қатынас, әрекеттесу, тұлға, 

процесс. 

 

ОБЩЕНИЕ - СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Килыбай Ж., 

магистрант Академии «Кайнар» 

Еркинбекова М.А., 

Кандидат психологических наук, доцент 

  

Необходимость общения, взаимодействия, взаимопомощи возникла не случайно. В 

ходе эволюции люди поняли, что совместная работа над преодолением трудностей 

значительно облегчает проблему. Научная и повседневная психология веками пыталась 

разгадать тайны человеческих отношений. Сегодня, в начале третьего тысячелетия, все 

ученые сосредоточены на изучении коммуникации. 

Ключевые слова: общение, взаимодействие, отношения, взаимодействие, 

личность, процесс. 

 

COMMUNICATION - A SOCIAL AND PERSONAL PROCESS 

 

Kilybay Zh., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

Үеrkinbekova M.A., 

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

 

The need for communication, interaction, mutual assistance arose not by chance. In the 

course of evolution, people have realized that working together to overcome difficulties greatly 

alleviates the problem. Scientific and everyday psychology has been trying for centuries to 

unravel the secrets of human relationships. Today, at the beginning of the third millennium, all 

scientists are focused on the study of communication. 

Keywords: communication, interaction, relationship, interaction, personality, process. 

 

Адам табиғаттағы барша басқа тіршілік секілді, өзінің бүкіл адамзаттық ғұмырында 

жинақталған тәжірибені игере отырып, дамиды. Адамның дамуы – бұл күрделі және 

қарама-қайшылықты процесс, ол көптеген айрықша күштердің: биологиялық және 

мәдени; ішкі мүдделер мен сыртқы әсерлер бірлігіне байланысты болады. Бұл процесс 

туылған сәттен бастап, өмірдің соңына дейін жалғасады, оның өту сипаты көбіне 
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қоршаған ортасынан анықталады, сонымен қатар адамның қасиеттері мен тұлғалық 

ерекшеліктеріне байланысты болады. Психологияда адамның бастапқы дамуы 

қарапайымнан күрделіге ауысу, индивидтің бөлінбес тепе-теңдігі және бағыты ретінде 

қарастырылады. Адам дамуы басқа адамдармен қарым-қатынаста жүзеге асады. 1, 48 б.. 

Демек, қарым-қатынасқа қажеттілікті әрбір адам сезінеді. Адамдар үнемі, бұрын, бүгінгі 

күні және барлық уақытта да қатынас жасайды. Бұл тыныс алу секілді, әрбір адамның 

қажеттілігі [2, 6 б.].   

Статистиктердің есептеулері бойынша көпшілік адамдардың өмірінде 

уақыттарының 70 пайызына дейінгісін қарым-қатынас процесі алады екен. Қарым-

қатынаста біз сан алуан ақпараттарды бір-бірімізге береміз, білімдерімізбен, пікірлер, 

қағидалармен алмасамыз; өз қызығушылық және мақсаттарымызбен таныстырамыз; 

тәжірибелік дағдыларды игереміз; адамгершілік ұстанымдар мен әдеп ережелерін, 

сонымен қатар салт-дәстүрлерді меңгереміз.  

Қарым-қатынас мәселесін талқылауда  ғалымдар «қарым-қатынас» ұғымының 

мәнін ашуға көп көңіл бөледі. Көп жағдайда қарым-қатынасты адам әрекетінің бір түрі 

ретінде, яғни «қарым-қатынас әрекеті», «коммуникативтік әрекет» деп қарастырып жүр. 

Сонымен қатар, қарым-қатынасты процесс ретінде қарастыратын да жағдайлар ғылымда 

көптеп кездеседі. Мысалы, А.С. Золотнякова «қарым-қатынас әлеуметтік және тұлғаға 

бағытталған процесс, мұнда жеке тұлғалық қатынастармен қатар, құқықтық құндылық 

шарттары жүзеге асады» деп анықтама береді 25, 245 б.. Оның  ойынша, қарым-қатынас 

әлеуметтік процесс болып табылады және сол арқылы қоғам индивидке әсер ете алады. 

Яғни, қарым-қатынас коммуникативтік-реттеуіш процесс ретінде түсіндіріліп, процесте 

тек әлеуметтік құндылық мөлшері беріліп қана қоймай, индивид пен әлеуметтік жүйенің 

сол құндылықтарды игеруін реттеп отыруы сипатталынады.  

Әлеуметтік орта және ішкі топтардағы тұлғааралық қатынастар мен ішкі 

қатынастар жүйесіндегі адамдардың бірлескен өмірлік әрекеттері қарым-қатынас процесін 

туындатады. Әлеуметтік қатынастар - әлеуметтік класстардың: жұмыс беруші мен 

жұмысшы; экономикалық құрылымдардың (сатушы мен тұтынушы); иерархиялық 

формалды ұйымдардың (облыстық және аудандық білім беру департаменттері) және т.с.с. 

қарым-қатынасы ретінде көрініс береді. Тұлғарааралық қатынастар іскерлік және 

эмоционалды бағалаудың негізінде құрылады, сонымен қатар адамдардың бір-біріне 

таңдау білдіруі де маңызды болып табылады. Яғни, қатынастың қай түрі болмасын, әр 

уақытта қарым-қатынас процесінсіз жүзеге аспайды. Қарым-қатынастан тысқары адамзат 

қоғамын елестетуге де болмас еді. Қарым-қатынас процесі қоғамда индивидтердің 

бірігуінің тәсілі болуымен қатар, олардың тұлғалық және кәсіби тұрғыда өсуінің жолы 

болып табылады.  

Ал адамдар арасындағы қатынастардың ерекшелігі олардың көңіл-күйлеріне 

тәуелді болуында. Адам өзі тектеспен араласа отырып, бір-біріне болған айрықша 

сезімдер мен ықыластарға кезігеді. 

Қандай да бір қоғамдық қатынастардың жүйесі әр уақытта адамдардың өзара 

қарым-қатынасынан және қоғамға қатынасынан көрінеді. Сондықтан әрбір қоғамдық 

жүйенің әлеуметтік жағы болады. 

Қоғамдық қатынастарды, мұң-мұқтажды, талап-тілектерді анықтайтын тұлғалық 

құнды нұсқаулар - әлеуметтік құндылықтар болып табылады. Бұлар адамдардың 

тәртібінің іштей реттелуі, басқарылуы арқылы белгіленеді.  

Әлеуметтануда әлеуметтік құбылыстар мен процестердің бес негізгі заңы 

тұжырымдалған, аталмыш заңдардың бірқатарын төмендегі схемалар түрінде көрсетуге 

болады: 

1. Әлеуметтік құбылыстардың қатар өмір сүру заңы. Мысалы, егер «А» құбылысы 

болса, ол әр уақытта «Б» құбылысын қажет етеді. 
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2. Әлеуметтік құбылыстардың даму тенденцияларын (яғни бағыттарын) 

анықтайтын заң. Мысалы, өндіргіш күштердің өзгеруі өндірістік қатынастардың өзгеруін 

талап етеді. 

3. Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы алуан түрлі байланыстарды, 

қатынастарды анықтау заңы. Бұл заң іс-қимыл, атқаратын қызмет деп те аталады. Ол 

әлеуметтік объектінің әрбір элементінің, бөлігінің арасындағы байланысын, қатынасын 

бейнелейді. 

4. Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы себепті байланыстарды бейнелейтін 

заң. Мысалы, әлеуметтік бірліктің негізгі, қажетті шарты – ол қоғамдық және жеке 

мүддені сәйкестендіру, үйлестіру болып саналады. 

Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы байланыстардың болу мүмкіндігін 

білдіретін ықтималдық заңы 3, 9 б.. 

Қарым-қатынас сан алуан адамдардың қатынастары жағдайында жүзеге асады, 

яғни әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың жағымды да, кері де жағдайларында 

болуы мүмкін. Қарым-қатынас адам өмірінің рухани және материалдық формаларының 

сан алуандығын сипаттайды және тұлға өміріндегі ең маңызды қажеттілік болып 

табылады. Осыған байланысты поляк психологы С. Мелибруда өз еңбегінде өзара қарым-

қатынастың маңыздылығы, біз демалып жүрген ауадан ешбір кем емес екендігі ешкімге 

құпия емес деп жазады 4, 67 б.. Әрине, осы тұста өз өміріміздегі қарым-қатынастың 

алатын ролін естен шығармағанымыз жөн.  

Ал Е.Е. Смирнованың пікірінше, адамдармен қарым-қатынас – бұл адамның табиғи 

және білімі маңызды болып есептелетін ғылым және өнер. Сондықтан басқа адамдармен 

өзара әрекеттесуде табысқа жетуге тырысқан адам, осы өнерді үйренуі қажет 5, 3 б..  ал 

адами қарым-қатынасқа үйренуде табиғат, мәдениет, іс, қоршаған адамдар, ең жоғарғы 

құндылық ретіндегі адамның өзі - тірек ретінде алынуы тиіс деп ойлаймыз.   

Француз халқының ұлы жазушысы Антуан де Сент-Экзюпери нағыз байлық, бұл – 

адамның қарым-қатынасы деп тұжырымдайды. Қарым-қатынас қажеттілігі материалдық 

жағдайларды өндірудегі бірлескен әрекет қажеттілігінен туындайды. Ал рухани өмір 

аумағында тұлғаның әлеуметтік тәжірибені жинақтау қажеттілігі негізгі орынды алады.  

Қарым-қатынас ұғымының мәнін ашу мақсатында қазақстандық ғалым А. 

Құдиярова өз еңбегінде қарым-қатынас түсінігін – ортақтасу ұғымымен алмастырады 6, 3 

б.. Оның пайымдауынша, ортақтасу – адамның психикалық дамуының және мінезінің 

алғышарты, негізі. Адамның психологиялық дамуының факторы. Қарым-қатынас 

барысында адамдар өзі және басқалар үшін өзіндік психологиялық қасиеттері қарым-

қатынас нәтижесінде пайда болады, дамиды, өзгереді. Басқалармен арақатынас жасағанда 

адам қоғамдық ережелерді, нұсқаларды, білім әдіс-тәсілдерін, жалпы әлеуметтік 

тәжірибені өз бойына сіңіреді. Сонымен қатар ғалым адамның тұлға болып 

қалыптасуының алғышарты ретінде қарым-қатынас процесін басты орынға қояды. 

Қарым-қатынасқа мүлде басқа тұрғыдан анықтама беруші ғалым А.А. Леонтьев. 

Оның пікірінше, қарым-қатынас әлеуметтік феномен түрінде қарастырылуы тиіс және 

оған адамның кез келген әрекетінің шарты ретінде қарау қажет, яғни қарым-қатынас – 

мақсатқа бағытталған және ынталандырылған процестердің жүйесі, ол қоғамдық және 

жеке психологиялық қатынастарды ұжымдық әрекетте арнайы құралдар, соның ішінде – 

тіл арқылы жүзеге асуын қамтамасыз етеді 7, 25 б.. Аталмыш позицияны В.Н. Парфенов 

8, 63-64 бб. өз еңбектерінде ұстанады. Демек, кез-келген әрекет қарым-қатынассыз 

жүзеге аспайды, яғни қарым-қатынасты индивидтердің өзара әрекеттесуі деп 

тұжырымдауға болады.  

Ал А.С. Золотнякова қарым-қатынас әлеуметтік және тұлғаға бағытталған процесс, 

мұнда жеке тұлғалық қатынастармен қатар, құқықтық құндылық шарттары жүзеге асады 

деп анықтама береді 9, 245 б.. Оның ойынша, қарым-қатынас әлеуметтік процесс болып 

табылады және сол арқылы қоғам индивидке әсер ете алады. Яғни, қарым-қатынас 
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коммуникативтік-реттеуіш процесс ретінде түсіндіріліп, процесте тек әлеуметтік 

құндылық мөлшері беріліп қана қоймай, индивид пен әлеуметтік жүйенің сол 

құндылықтарды игеруін реттеп отыруы сипатталынады.   

В.А. Горянинаның пікірінше, қарым-қатынас адамның психикалық дамуының, 

әлеуметтенуі мен тұлғалануының, жеке бас сапаларының қалыптасуының маңызды шарты 

болып табылады 1, 13 б.. Яғни, адам өміріндегі ең маңызды әлеуметтік қажеттілік және 

аталмыш қажеттілік өз дәрежесінде өтелмесе, жеке тұлғаның қалыптасуы бәсеңсиді, тіпті 

кейде тоқтап қалуы да мүмкін.  

Осы тұста В.В. Рыжов қарым-қатынас мәселесін кәсіби-педагогикалық даярлық 

процесінде қарастыра отырып, әрекеттің бір түрі ретінде қарым-қатынасты зерттеу 

баршаға танымал (А.Н. Леонтьев, А.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина және т.б.) 

екеніне тоқталады. Және де тұлға еңбек, таным және қарым-қатынас, негізгі әлеуметтік 

әрекеттер субъекті ретінде зерттеледі. Сонымен қатар, қарым-қатынасқа әрекетпен қатар 

еркін, әрекеттен дербес қарым-қатынас ретінде (А.В. Мудрик), өзара әрекет ретінде (Д.Б. 

Парыгин, Б.Ф. Ломов), индивид өмір салтының ерекше тұсы ретінде талдау жасалатын 

жұмыстар қатарының көбеюін тілге тиек етеді 10, 5 б..  

Кейде қарым-қатынас, әлеуметтік қарым-қатынас, тұлғаралық қарым-қатынас 

түсініктерін теңдестіру тенденциялары да көрініс береді. Дегенмен бұл түсініктер өзара 

байланысты болғанымен, бір-біріне тепе-тең болмайды, себебі олардың өз өзгешеліктері 

болады. Қарым-қатынас ұғымының мағынасы тереңірек. Қарым-қатынас өзіне:  

- топтар арасындағы, топтар мен ұйымдардағы әріптестер, әрекет субъектілері 

арасындағы ақпарат алмасуын; 

-    қатынас субъектілерінің бірлескен әрекет стратегияларының өнімін; 

- бірлескен міндеттерді шешу процесіндегі адамдардың бірін-бірі қабылдауы мен 

түсінуін топтастырады. 

Екі немесе бірнеше субъектілер арасындағы қатынастар барлық жағдайда олардың 

арасындағы қатынассыз байланыстар қатарына жатқызылмауы керек – бірлескен әрекетті 

жүзеге асырушы топтарда, олар бірлескен әрекеттің мақсаттары, құндылықтары және 

мазмұнынан алшақтап кете алмайды, бірлескен белсенді әрекет нәтижесінде ұжым 

құндылық-бағдарлы біртұтастыққа жете алады. Құндылық-бағдарлы біртұтастық – бұл 

әрекет мақсаты мен міндеттеріне деген бағыттарында, ұжым тіршілігі үшін маңызды 

болып табылатын адамгершілік және іскерлік аумақтарда, бағалау және сұрақтар 

позицияларында жақындасу 11, 214 б..  

Қарым-қатынаста әрқашан екі компонент қатысады: мазмұны және стилі. Мазмұны 

қандай да бір қарым-қатынастың ненің және қандай себептерге байланысты дамуын 

анықтайды. Адамдардың айналасындағылармен қалай өзара әрекетке түсетіндегін стиль 

көрсетеді. Қандай жағдайда да қарым-қатынас мазмұны – ауыспалы күш, өйткені ол нақты 

әрекетпен, орындалатын тапсырмалардың көлемімен және көптеген басқа да жағдайлар 

мен өзгермелі талаптармен анықталады. Мұнда қарым-қатынас стилі тұрақты, яғни кез-

келген әрекетте адам басқалармен өз қатынастарын құратын көмекші тәсіл болады. Әр 

адамда тек өзіне тән басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсудің өзіндік стилі болады. Ол 

серіктеске және әрекет сипатына қарай біршама өзгеріп отырады, бірақ қайткенде де 

өзінің тұлғалық қайталанбас және бірегей табиғи ерекшеліктерін сақтайды. Сонымен 

бірге, стиль адамдар арасындағы өзара қатынастардың ерекшеліктерін көрсетеді, олар өз 

кезегінде қарым-қатынасқа түскен тұлғаның қайталанбас мәнін білдіреді 1, 57 б..  

Қарым-қатынас - күрделі процесс, яғни адамдар арасындағы өзара әрекеттесу, 

ақпарат алмасу, сонымен қатар серіктестердің бір-бірін қабылдауы мен түсінуі. Қарым-

қатынастың негізгі субъектілері – адамдар. Сонымен қатар, қарым-қатынастың 

субъектілері ретінде басқа да тірі ағзаларды алуға болады, бірақ тек адамдар арасындағы 

қарым-қатынас  саналы түрде жүзеге асып, вербальды және вербальды емес актілермен  

байланыстырылады. Қарым-қатынас үдерісінде ақпаратты беруші – коммуникатор, ал 

ақпаратты қабылдаушы – рецепиент деп аталады.  
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МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ФОРМАЛАРЫ 

 

Жекебаева И., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Мақалада мінез-құлықтың психологиялық сипаттамалары туралы айтылады. 

Мінез - әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттер мен 

ерекшеліктердің жиынтығы. Мінездің қасиеттері мен ерекшеліктері әркімде әрқилы 

жағдайда байқалып, адамның сол жағдайларға қатынасын білдіреді. Мінез 

ерекшеліктері – адамның даралық өзіндік психикалық қасиеттері. Дегенмен, адам 

бойындағы ерекшеліктердің бәрі бірдей, мысалы, естудің нәзіктігі, көздің көргіштігі, 

есте сақтаудың шапшандығы, ақыл – ойдың тереңдігі мінез ерекшеліктеріне жатпайды. 

Түйін сөздер: мінез-құлық, психология, жеке адам, психологиялық қасиет, адам.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ФОРМЫ 

 

Жекебаева И., 

магистрант Кайнар Академии 

 

В статье рассматриваются психологические особенности поведения. Поведение - 

это набор психологических характеристик и особенностей, уникальных для каждого 

человека. Черты характера и характеристики варьируются от человека к человеку и 

отражают отношение человека к ним. Поведенческие особенности - индивидуальные 
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психические качества личности. Однако не все человеческие черты одинаковы, такие как 

чувствительность слуха, способность видеть, скорость памяти, глубина ума. 

Ключевые слова: поведение, психология, личность, психологические особенности, 

личность. 

 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEHAVIOR AND ITS FORMS 

 

Zhekebaeva I., 

undergraduate Kainar Academy 

 

The article discusses the psychological characteristics of behavior. Behavior is a set of 

psychological characteristics and characteristics that are unique to each person. Character 

traits and characteristics vary from person to person and reflect the person’s attitude towards 

them. Behavioral characteristics - individual mental qualities of a person. However, not all 

human features are the same, such as hearing sensitivity, ability to see, speed of memory, depth 

of mind. 

Keywords: behavior, psychology, personality, psychological characteristics, personality. 

 

Әрбір адам басқа адамдардан өзінің даралық өзгешелігімен ерекшеленеді. Бұл 

орайда, адамдар мінез ерекшеліктеріне орай ажыратылады. «Мінез» деген психологиялық 

қасиеттің төркіні гректің  «характер» деген сөзінен шыққан. Мәнісі-із қалдыру. 

Психологияда бұл – дербестік мағынасы бар адамға байланысты ұғым [1]. 

Мінез – бұл адамның әлеуметтік мінез – құлқының ерекшелігі ол әлеуметтік 

топтағы жеке адамның өмір қалпын бейнелейді және жүктелген іске, адамдарға қарым – 

қатынасынан көрініп отырады. Жеке адамға немесе адамдар тобына тән өзіндік қарым – 

қатынастар, мінез – құлық пен қимыл қозғалыстардың тәсілдері кісінің танымы мен іс - 

әрекетінде, тәрбие мен өзін - өзі тәрбиелеу үрдісінде қалыптасады [2]. 

Іс - әрекеттің әр түрлі болуына және одан алатын әсерге мінездің толысуы мен күші 

тәуелді болады. Жеке адам тіршілігінің өрісі тар, ол қоғамдық дамудың негізгі бағытынан 

оқшау жүріп жатса, онда біртіндеп оралымсыз, тартқыншақ мінез қалыптасады. Бала 

мінезінің қалыптасуына жанұя мен мектеп өмірінің моральдық – психикалық жағдайы 

үлкен әсер етеді. Жолдастық өзара жәрдем, ынтымақшылдық өріс алған қоғамда кеңес 

адамдарының бойында ұжымдық, сергектік, ілтипаттылық, мақсаттылық және 

табандылық сияқты тамаша қасиеттер қалыптасып отырады. Олай болса, нақты адамның 

мінезіне талдау жасағанда ол өмір сүріп отырған қоғамдық – тарихи жағдайды еске 

алумен бірге, оның тәрбиеленуі бағытын да ескеріп отырған дұрыс, өйткені бұл екеуі 

адамның белгілі мінез бітімін қалыптастыратын өзара байланысты себептер болып 

есептеледі. Соның нәтижесінде адамның әр алуан психикалық процестері оның іс - әрекет 

түрлеріне ықпал етіп, адамның ақыл – ойын, көңіл – күйін, эмоциясын, ерік – жігер 

қасиеттерін айқын аңғартады. 

Идеалистер мінезді туа бітетін кең өмірде өріс алатын адамның рухани күші деп 

түсіндіреді. Идеалистік психологияның кейбір өкілдері бүкіл адамзатты барлық уақытта 

да өмір сүретін мырзалар мен құлдардың мінездік типтері деп аталатын өріссіз, жасанды 

сұлбаға саяғысы келеді. Осындай психологтардың басқа бір тобы мінез бітістері мен 

типтерінің қалыптасуындағы заңдылықтарды жоққа шығарып, адам бірінің мінезін 

екіншісі қайталамайды және адам тумысынан берілген мінез – құлқын өзгерте алмайды 

дейді. 

Адам мінезінің даралық ерекшелік екендігін ғылым тарихында тұңғыш рет 

сипаттап жазған – ертедегі грек философы Теофраст (б.з.д.IV-III ғғ). Бірақ, ол мінезді 

адамның адамгершілік сапасына тән қасиет дейді. Лабрюйер де (XVIII ғ.) «Теофраст 

мінездері» деген еңбегінде мінезді осы мағынада қолданған. Алғашқы кезде мінез 

адамның әлеуметтік – адамгершілік ерекшеліктерін білдірген. Бұл - әрине, темпераментке 
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кері анықтама. Өйткені, темперамент – адамда туа пайда болатын генотипті организм 

қасиеті. Осы көзқарасқа орай, мінез – адамның туа пайда болатын фенотипті ерекшелігі. 

XIX ғасырда француз ғалымы А.Бен мінезді тек психологиялық ерекшелік, дара адамның 

ақыл – ойы мен сезімінің және ерік ерекшеліктерінің қасиеті деп санады. Т.Рибо мінезді 

сезім мен ерік ерекшелігі десе, ал орыс медигі әрі педагог П.Ф.Лесгафт ерік қасиеті деді 

[3].  

И.Кант (XVIII ғ.) мінезді темпераментпен салыстыра отырып, оны адамда жүре 

пайда болатын қасиет деп анықтады. Сондай-ақ, ол адамның даралық қасиеттеріндегі туа 

пайда болатын ерекшеліктер мен жүре пайда болатын ерекшеліктерді бөліп көрсетеді. 

Т.Рибо мінезді адамда туа пайда болатын икемделу десе, ал Малапер, Фулье т.б. мінездің 

туа пайда болуымен қатар жүре пайда болатын ерекшеліктері де бар дейді. Полан мінездің 

барлық сипаттары адамның тіршілік жағдайымен байланысты деген пікір айтады. 

Сонымен, мінез жөніндегі осындай екі түрлі көзқарас қазірге дейін өзара талас – тартыс 

туғызып келеді.      

Психологиялық - педагогикалық зерттеулерде бала мінез – құлығының ауытқу 

мәселесі түбегейлі зерттелініп сипат алғанымен, қалыпты дамыған бала мінез – құлқының 

жағымсыз түрлерінің туындау себептері ғылымда өз денгейінде зерттелінбеуде. 

Л.С.Славина дети с аффективным поведением атты еңбегінде кіші мектеп жасындағы 

балалардың аффективті мінез-құлқына сипаттама бере отырып, психологиялық талдау 

жасайды. Мұндай балалардың мінез-құлқына мыналар тән: өкпелегіштік, бұзықтық, 

бірбеткейлік, дөрекілік. Олар басқа балалармен үнемі ұрсысып, керісіп, ескертулерге тез 

ренжіп қалады. Автор мұндай мінез-құлық оның ұжымындағы дұрыс құрылмаған өзара 

қарым-қатынастардың салдарынан пайда болады деген қорытындыға келеді [4]. 

Зерттеулердің басым көпшілігі қиын балалардың тұлғалық ерекшеліктерін тануға 

арналған. Баладағы әр түрлі жағымсыз мінез-құлықтарға орталық жүйке жүйесінің 

ықпалы зор екен. 

А.Д.Савченко өзінің бала қылығы және олардың себептері туралы деген 

мақаласында жағымсыз іс-қылықтар өзінен-өзі туындамайды, олар арам ниеттің нәтижесі, 

ал оның тамыры дұрыс құрылмаған тәрбиеде, себептері үлкендердің жаман өнегесінен, 

дұрыс үлгі бола алмауында деп атап өтеді. 

Жағымсыз реакциялар, соған сәйкес мінез-құлықтың еркелік, қыңырлық, қиқарлық, 

эмоционалды тұрақсыздық түріндегі қылықтары басым балаларды түбегейлі оқып-тануға 

Е.Д.Белова да бар жігерін салды. Ол барабар емес аффекте көрінетін бала мінез-құлқы 

үшін оларға қасарушылық, тұйық мінезділік тән деп көрсетеді. Бұл балалар басқалармен 

дау-жанжалға жиі түседі, үлкендердің ескертпе-түзетулеріне қарсы шығады. Оның зерттеу 

жұмысының мақсаты балалардың аффектілі мінез-құлқына толыққанды талдау жасай 

отырып жағымсыз мінез-құлықтарды жою жолдарын көрсету болды. Зерттеу барысында 

жинаған материалдары авторды мынадай қорытындыға әкелді. Мұндай қателіктерге 

мыналарды жатқызады: 

-талап қоюдың жүйелігі мен дәйектілігінің қалыс қалуы; 

-шамадан тыс еркелету; 

-ата-ана тарапынан бақылаудың болмауы [5]; 

Зерттеулерде еркелікке бейім балалардың жас ерекшелік және психофизикалық 

ерекшеліктеріне, оларды дұрыс тәрбиелеуге қатысты туындайды деп тұжырымдайды.  

Негативті мінез-құлық ерекшеліктері дұрыс құрылмаған тәрбиенің нәтижелі болуы 

мүмкін. Бала бетінен қақпайтын ортада өссе, өз дегенін істесе, әрекеттері мен талап-

тілектеріне шек келтірмесе, онда оларда өз мінез- құлықтарын еркінше басқару және 

ережелер мен мөлшерлерге бағыну қабілеттіліктері қалыптаспайтын болады [6]. 

Олай болса эмоционалды қызбалық және ұшқалақтық немесе баладағы танымдық 

және қозғалыс іс-әрекетінің кідірісі, оның темпераменті мен жеке ерекшеліктерінің 

көрінуімен байланысты болуы мүмкін. Асықпаушылық пен баяу қозғалу флегматиктерге 

тән болса, артық қозғалу ментұрақсыздық-сангвиниктер мен меланхоликтердің айрықша 
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белгісі. А.А.Рояк балалардың қарым-қатынасқа түсулерінің қиындықтарын барлай 

отырып, олардың мінез-құлқындағы мынадай бітістерді, яғни, өрескелдігі, сенбеушілігі, 

агрессивтілігі болатындығын анықтады. А.И.Захаров тәрбиедегі ауытқушылық отбасында 

көрініс береді және оның себептері отбасы құрылымында болады, сондай-ақ ата-ананың 

балаға қарым-қатынасынан туындайтынын айта келіп осы бағыттағы тәрбиенің мынадай 

негізгі параметрін бөліп көрсетеді. 

-түсінбеушілік; 

-қабыл алмау; 

-тоталитарлық сәйкессіздігі; 

-балалармен қарым-қатынасындағы икемсіздігі; 

-балаға қараудағы бір қалыпсыздығы; 

-ата-аналардың өзара қатынасындағы келіспеушіліктері; 

Отбасы жағдайындағы осындай мәселелерді ескерген автор бала мінез-құлқының 

бұзылуына, олардың  «тууына» себепші болатындығын көрсетіп, егер ата-аналар өздерінің 

жеке проблемаларын дер кезінде шешіп отырса , бала психологиясының бұзылуына жол 

бермейтінін баса айтады. 

Бала мінез-құлқы қиындығының себептерін жалпы мынадай топтарға жатқызуға 

болады [7]. 

1. Әлеуметтік-педагогикалық қараусыз қалу, бұл арада  бала өзінің тәрбиесіздігінің 

нәтижесінде  өзін дұрыс көрсете алмайды, онда қажетті білім, іскерлік, дағды және 

жағымсыз мінез-құлық стереотипі қалыс қалады. 

2. Терең психикалық дискомфорт бұл отбасы өзара қатынасының сәтсіздігінен, 

яғни отбасындағы психологиялық жағдайдың терістігі, топтағы құрбы-құрдастарымен 

өзара қатынасының жараспауы, балаға ата-ана, тәрбиеші, оқытушы тарапынан әділетсіз 

қатынас жасалуы салдарынан көрінеді. 

3. Жас дағдарысы, мінез акцентуациясы және басқа да себептерге байланысты 

психикалық және дене күшінің саулығы мен дамуының ауытқу күйі. 

4. Өз ойын білдіруде парасатты белсенділік танытудан, пайдалы әрекет түрімен 

шұғылданудан қалыс қалу. 

5. Қараусыздық, қоршаған ортаның теріс ықпалын және оның негізінде әлеуметтік-

психологиялық дезадаптацияның дамуы. 

Осы аталған себептердің қатарында әсіресе баланың әлеуметтік-психологиялық 

қараусыздығы, оларға қоршаған ортаның немқұрайды қатынасы басты орын алады, 

нәтижесінде шет қалу, өзінің қажет еместігі, қорғансыздығы сияқты сезімдер туындайды.  

Психоаналитикалық концепцияларды ұсынушылардың есептеуі бойынша балалық 

шақтың шешілмеген даулары және ересектерге, әсіресе анасына деген эмоционалды 

тәуелділік тәуелділіктің пайда болуы негізінде жатыр (З.Фрейд, А.Фрейд, Г.Гартманн, 

П.Блос, А.Адлер, Э.Берн, Э.Эриксон, Э.Фромм) [8].  

Тұлғаның классикалық психоаналитикалық концепциялары (З.Фрейд, А.Фрейд, 

Г.Гартманн, П.Блос) аддиктивті мінез-құлықтың пайда болу себептері ретінде 

психосексуалды дамуындағы кемістіктерді қарастырады Г.Гортманн, 1958; З.Фрейд, 1989; 

Г.Блюм, 1996; А.А.Реан, 2000. 

Қазіргі қоғам өмірі тұтастай қоғамның мінез-құлқына, сол тәрізді  жеке тұлғаның 

мінез-құлқына да әсер ететін түрлі факторларға толы. Күрделі ақпараттық технологиялар, 

заманауи тұлғаның өмірлік образы  біздің көзқарасымызша динамикасымен және 

өзгермелігімен ерекшеленеді. 

Тұлғаның аддиктивті мінез-құлқының ауқымдылығы барлық психологиялық 

теорияларда аддиктивті мінез-құлықтың қалыптасуының себептерін түсіндірумен 

нақтыланады. Бірақта аддиктивті мінез-құлқының қалыптасу үрдісінің теоретикалық 

түсіндірілуі теорияда көрсетілгендей,  тәжірибеде тәуелділікті жоюдың тәсілдері 

нәтижесіз болды. 
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Кез-келген адам тәуелділік нысанысыз өзін жақсы сезіне алмайды, себебі оны 

әрқашан қажет етіп тұрады.  

Тәуелділік мінез-құлық мәселесі Қазақстанның өткір әрі күрделі әлеуметтік 

мәселелерінің біріне  айналды. Тәуелділік мінез-құлық деген не? Тәуелділік мінез-құлық - 

өзінің психикалық жағдайын психобелсенді заттарды қолдана отырып өзгерту жолы 

арқылы шынайылықтан кетуге ұмтылу [9].   

Қазіргі уақытта тәуелділік мінез-құлықтың қалыптасу механизмдері сұрағына 

қызығушылық тудырған  дәрігерлердің, ғалымдардың және т.б. адамдардың көзқарастары 

бойынша 3 платформа бар: әлеуметтік, медициналық, психологиялық.  

Әлеуметтік платформа тәуелділіктің қалыптасуына себеп болған дисгармониялық 

қоғамдық қарым-қатынастар: мемлекет және азамат, қоғам мүшелері, ата-аналарымен 

балалар екендігін дәлелдеумен негізделеді.  

Медициналық платформа тәуелділіктің қалыптасуына нақты адамның бас миының 

іс-әрекеті жауапты деген дәлелге негізделеді, демек міндетті түрде осы мәселені шешу 

үшін медициналық күші бар әр түрлі әдістерді қолдану керек.  

Психологиялық платформа тәуелділік мінез-құлқының пайда болу себебін адамның 

тұлғалық ерекшеліктерінен көреді. Ішкі факторлардың тәуелділік мінез-құлқының 

қалыптасуында маңызды рөл атқаратынын мойындаған жөн, бірақ олар тәуелділіктің 

құрылуына себеп емес жағдай болып табылады [10, 11].  

Көптеген зерттеулер негізінде біз тәуелді тұлғаның кейбір психологиялық 

ерекшеліктерін белгіледік.  
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ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – АДАМНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ  БАСТЫ 

ШАРТЫ 

 

Манап М., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Қарым-қатынас – адамның психикалық дамуының, әлеуметтенуі мен 

тұлғалануының, жеке бас сапаларының қалыптасуының маңызды шарты, адам 

өміріндегі ең маңызды әлеуметтік қажеттілік және аталмыш қажеттілік өз 
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дәрежесінде өтелмесе, жеке тұлғаның қалыптасуы бәсеңсиді, тіпті кейде тоқтап 

қалуы да мүмкін. Ғылымда мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балалар, тіпті жоғарғы 

оқу орындарының студенттері арасындағы жалпы қарым-қатынас мәселелеріне 

байланысты зерттеу жұмыстары жетерлік. 

Түйін сөздер: қарым-қатынас, тұлға, әлеуметтену, жеке тұлға, әлеуметтік 

қажеттілік. 

 

ОБЩЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Манап М., 

Магистрант Академии Кайнар  

 

Общение является важной предпосылкой для умственного развития, социализации 

и персонализации, развития личности, самой важной социальной потребности в жизни, и 

неспособность своевременно удовлетворить ее может замедлить или даже остановить 

ее. Существует множество исследований в области общего общения между детьми 

дошкольного, школьного возраста и даже старшеклассниками.  

Ключевые слова: общение, личность, социализация, индивид, социальная 

потребность.  

 

COMMUNICATION - THE MAIN CONDITION OF MENTAL 

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Manap M., 

Undergraduate at Kainar Academy 

 

Communication is an important prerequisite for mental development, socialization and 

personalization, personal development, the most important social need in life, and the inability 

to satisfy it in a timely manner can slow it down or even stop it. There are many studies in the 

field of general communication between children of preschool, school age and even high school 

students. 

Keywords: communication, personality, socialization, individual, social need. 

 

Қарым-қатынастың қажеттілігі, өзара әрекеттестік, өзара көмек көрсету кездейсоқ 

пайда болған жоқ. Эволюция дамуында адамдар қиындықтарды жеңу үшін қарым-қатынас 

жасау арқылы бірлесіп әрекет ету мәселені әлдеқайда жеңілдететінін түсінді. Ғылыми 

және күнделікті өмір психологиясы талай ғасырлар бойы адамдар арасындағы қарым-

қатынастың құпиясын ашуға тырысып келеді. Қазіргі уақытта, яғни үшінші 

мыңжылдықтың бастауында барша ғалымдар қарым-қатынас мәселелерін зерттеу 

жолында жұмылып отыр. 

Қарым-қатынас - білім мен мәдениеттің компоненті, оның бөлінбейтін бөлшегі 

іспетті адамзаттың өзара әрекеттес болуы мен сана-сезімін жетілдірудің ерекше жолы.  

Қарым-қатынас - білім мен мәдениеттің компоненті, оның бөлінбейтін бөлшегі 

іспетті адамзаттың өзара әрекеттес болуы мен сана-сезімін жетілдірудің ерекше жолы.  

Өткен ғасырдың екінші жартысында психология ғылымының «мазмұндық 

орталығы» қарым-қатынас мәселесі болды. Бұл бағыттағы зерттеулер адам мінез-

құлқының  механизмдері мен заңдылықтарын, ішкі жан дүниесінің қалыптасуын терең 

талдау жасауға мүмкіндік берді. Осы кеңістікте В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, В.Н. Мясищев  және басқа да 

ресейлік ғалымдардың ғылыми зерттеулері кеңінен тараған. Аталмыш мәселеге 

байланысты ресейлік ғалым В.А. Горянина қарым-қатынасты – адамның психикалық 
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дамуының, әлеуметтенуі мен тұлғалануының, жеке бас сапаларының қалыптасуының 

маңызды шарты, адам өміріндегі ең маңызды әлеуметтік қажеттілік және аталмыш 

қажеттілік өз дәрежесінде өтелмесе, жеке тұлғаның қалыптасуы бәсеңсиді, тіпті кейде 

тоқтап қалуы да мүмкін деп көрсетеді.  

Адамның әлеуметтік қажеттіліктерінің бірі – қарым-қатынас. Яғни қарым-қатынас 

қажеттілігін өтей отырып, адамдар өзара әсерлену, әрекеттесу, өзара ақпарат алмасуды 

жүзеге асырады.  Өзара әрекеттесу мәселесіне бүгінгі таңда философтар, психологтар, 

педагогтар ерекше мән беріп, әр қырынан зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Мәселен, оның 

филисофиялық негізін  ТМД ғалымдары (Библер В.С., Бахтин М.М.,     Батищев Г.С., 

Каган М.С., Фролов И.Т., Маталина Т.А., Ламм А.А.); республикамыздың ғалым 

философтары (Әбділдин Ж.М., Әбішев Қ.Ә., Нұрланова Қ.Ш., Қасабеков А., Кішібеков 

Д.); психологиядағы қарым-қатынастың әлеуметтік зерттеулері төңірегінде (Буева Л.П., 

Леонтьев А.А., Парыгин Б.Д.); тұлғаны дамытудағы қарым-қатынас мүмкіндіктеріне 

қарай (Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., Божович Л.И., Кон И.С., Теплов Б.М.);  қарым-қатынас 

мәдениет теориясы аясында (Баллер Э.А., Давидович В.Е., Злобин И. С.) көптеген құнды 

еңбектер жазылды.  

Таныс не бөтен (таныс емес) адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында адам 

мәдениетті, тәжірибені, еңбек дағдыларын, мінез-құлық ережелерін игеріп тұлғалану 

үдерісінен өтеді. В.Г. Ананьев, В.Н. Мясецева, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  С.Л. 

Рубинштейн, Б.И. Теплов, Д.Н. Узнадзе  секілді зерттеуші-ғалымдардың бұл мәселелерді 

шешу бағыттары әртүрлі, олардың бірқатары тұлғаның қайталанбас ерекшеліктеріне 

адамның іс-әрекетіндегі түрткілердің жан-жақты көрінісін, жеке биохимиялық 

қасиеттерін, әлеуметтік ролдерін, жоғары нерв жүйесі әрекетінің типтерін, келбетін, 

қызығушылығын, арман-мұраттарын, қабілеттерін, күшті әсерлерін, ұлттық мінез-құлық 

ерекшеліктерін, дүниетанымын, адамгершілік кескінін, өзіндік санасын, шығармашылық 

өнімдерін, қиялын, дәстүрлерін, түрлі тарихи кезеңдердегі дүниені қабылдауын, 

әлеуметтік топтардағы орнын, жауап қайтару жылдамдығын, ерік-жігерін, жек көру мен 

жақсы көруін, қысылтаяң жағдайларды бастан кешіруін, кәсіби біліктері мен дағдыларын, 

қылықтарын, әрекеттерін және т.б. жатқызады. 

Адами қарым-қатынас әрқашан нақты әрекетте дамиды және оның мақсаттары мен 

мазмұнына байланысты. Егер тәжірибелік нәтижеге жету және бір нәрсе жасау қажет 

деген сыртқы белгіленген талаптарды орындауға мәжбүр болмаса, адамдар арасында 

жылылық пен түсіністік әлдеқайда көбірек болар еді. Сондықтан да жай қатынастар 

немесе әрекет туралы айту жеткіліксіз. Қарым-қатынас ақпарат алмасуда жүзеге аса 

отырып, бір-бірінің психикалық кескіні және бір-біріне өзара әсер етудегі өзара байланыс 

немесе субъектілердің өзара байланысының жиынтық бірлігі ретінде талдануынан 

шығады.  

Қарым-қатынас – қоғам субъектілерінің (тұлға, топ) өзара байланыс және өзара 

әрекет процесі, тұлға мен қоғамның  дамуы және қалыптасуының жалпы және қажетті 

шарттарының бірі бола отырып, өзара әрекет, ақпарат, тәжірибе, қабілеттері, іскерлік және 

дағдылар алмасуымен сипатталады. 

Орыс психологы М.И. Станкиннің айтуынша, қарым-қатынас әрбір жеке тұлғаны 

дамыту үшін қажетті шарттардың бірі, өйткені қарым-қатынассыз адамзат қоғамның 

пайда болуы мен дамуы мүмкін емес. Ол қарым-қатынас деп бірлескен әрекет 

қажеттілігінде туындайтын адамдар арасындағы күрделі, көп жоспарлы байланыстарды 

құру мен дамыту процесін және адамдардың бір-бірін түсініп, қабылдауын айтады. 

Ал грек философы Эпиктеттің «Адамдарды көбіне болып жатқан жаңалықтар емес, 

оларды жаңалықтар қалай қабылдайтыны мазалайды» деген қағидасы бар. Осы қағидамен 

келісер болсақ, қарым-қатынас көбіне адамдардың ортаны қалай қабылдайтыны мен олар 

туралы орта не ойлайтындығына байланысты болмақ. Осы пікірмен Платон, философтар:               

Н. Кант, Г.В. Гегель, З. Фрейд, прагматиктер: В. Джеймс, Б. Рассел және т.б. ғалымдар өз 

еңбектерінде дәлелдеген. Олай болса, қарым-қатынас  – бөгде адамды қабылдау, яғни 
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екінші бір индивидтің ішкі белгілерін анықтау, өзімен салыстыру, оның ішкі дүниесі мен 

мінез-құлқын түсінуге тырысу. 

Қарым-қатынас үрдісі – қазіргі психология ғылымының ең өзекті мәселелерінің 

бірі. Ол 60 жылдардың соңынан бастап қазіргі таңға дейін аталмыш тақырыпқа жүздеген 

жұмыстар жүргізілді. Олардың көпшілігі АҚШ, Германия және Италия елдерінде.   

«Қарым-қатынас» категориясы адамдардың – «субъект-субъектілік» 

қатынасындағы әлеуметтік тұрмысының маңызды жағын ашып көрсетеді. Отандық 

психологтардың қарым-қатынасқа берген анықтамалары, оны адамдардың өзара 

әрекеттесуі, байланыс орнатуы, ақпарат алмасуы, қатынасы, бір-біріне көңіл бөлуі, өзара 

әсер етуі, өзара түсінісуі, нақты мақсатқа жетуге бағытталуы, жанашырлық танытуы 

ретінде сипаттайды. 

Қарым-қатынас – негізгі психологиялық категориялардың бірі. Адам басқа 

адамдармен қарым-қатынас және өзара әрекеттесу нәтижесінде тұлға болып қалыптасады.  

Қарым-қатынас мәселесін талқылауда  ғалымдар «қарым-қатынас» ұғымының 

мәнін ашуға көп көңіл бөледі. Көп жағдайда қарым-қатынасты адам әрекетінің бір түрі 

ретінде, яғни «қарым-қатынас әрекеті», «коммуникативтік әрекет» деп қарастырып жүр. 

Сонымен қатар, қарым-қатынасты үрдіс ретінде қарастыратын да жағдайлар ғылымда 

көптеп кездеседі. 

Адамның әлеуметтік қажеттіліктерінің бірі – қарым-қатынас. Яғни қарым-қатынас 

қажеттілігін өтей отырып, адамдар өзара әсерлену, әрекеттесу, өзара ақпарат алмасуды 

жүзеге асырады. Өзара әрекеттесу мәселесіне бүгінгі таңда философтар, психологтар, 

социологтар, педагогтар ерекше мән беріп, әр қырынан зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Соның ішінде полимәдениетті білім беру жағдайында білім субъектілері міндетті түрде 

поли этностық қарым-қатынас мәселесімен тікелей ұшырасатыны белгілі. Осыған орай, 

психология ғылымында аталмыш бағыттарға байланысты көптеген зерттеулерге талдау 

жүргізілді. Мәселен, этнопсихологиялық жалпы зерттеу мәселелері (Л.М. Дробижева, 

И.М. Кузнецов, М.М. Муканов, Қ.Б. Жарықбаев); этникалық өзіндік сананың 

психологиялық ерекшеліктері мен полиэтностық және моноэтностық топтардың өзара 

қатынастары (Т.А. Ратанова, А.А. Шогенов, В.Ю. Хотинец, Ю.В. Ставропольский, О.Б. 

Мухамметбердиев); әлеуметтік және этностық идентификация мәселесі (Н.Л. Иванова, 

В.А. Штроо, А.А. Меланьина, А.В. Сухарев, С.Л. Бухарева, Ж.Д. Жукешова); 

полимәдениеттілік және толеранттылық мәселесі (Н.Л. Иванова); этникалық және 

кроссмәдени психологиялық бағыт мәселелері (Н.М. Лебедева,  О.В. Марковская, М.И. 

Воловикова, Л.М. Соснина, А.Н. Татарко, О.П. Николаева, А.Т. Малаева); түрлі 

аумақтардағы қарым-қатынас процесінің этностық ерекшеліктерге байланыстылығы (Л.А. 

Алиева, Р.С. Оганджанян, Фан Тхи Ким Наган, Р. Нойман, Ф.Т. Джафаров); 

творчестволық іс-әрекеттің этнопсихологиялық және тұлғаның өзін-өзі таныту 

ерекшеліктері мәселелері (С.Қ. Бердібаева, И.Қ. Аманова) ұлтаралық қатынастардың 

көрінуін этникалық стереотип ретінде (О.Х. Аймағанбетова) құнды зерттеулерді көруге 

болады. 

Жақын немесе басқа (таныс емес) адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында 

адам мәдениетті, тәжірибені, еңбек дағдыларын, мінез-құлық ережелерін игеріп тұлғалану 

үдерісінен өтеді. Осы орайда, Б.И. Теплов,  Д.Н. Узнадзе  бұл мәселелерді шешу 

бағыттары әртүрлі, олардың бірқатары тұлғаның қайталанбас ерекшеліктеріне адамның іс-

әрекетіндегі түрткілердің жан-жақты көрінісін, жеке биохимиялық қасиеттерін, әлеуметтік 

ролдерін, жоғары нерв жүйесі әрекетінің типтерін, келбетін, қызығушылығын, арман-

мұраттарын, қабілеттерін, күшті әсерлерін, ұлттық мінез-құлық ерекшеліктерін, 

дүниетанымын, адамгершілік кескінін, өзіндік санасын, шығармашылық өнімдерін, 

қиялын, дәстүрлерін, түрлі тарихи кезеңдердегі дүниені қабылдауын, әлеуметтік 

топтардағы орнын, жауап қайтару жылдамдығын, ерік-жігерін, жек көру мен жақсы 

көруін, қысылтаяң жағдайларды бастан кешіруін, кәсіби біліктері мен дағдыларын, 

қылықтарын, әрекеттерін және т.б. жатқызады. Психология ғылымында бірлескен іс-
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әрекетті ұйымдастырушы немесе білім субъектілері тұлғасын зерттеу мақсаттары жеке 

тұлға мәселесін шешуге бағытталған теориялық өңдеулерге негізделеді. Білім субъектілері 

тек ойлау процесін басқарушы емес, сонымен бірге қалыптасушы тұлғаның қарым-

қатынас процесіндегі коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың тиімді жолдарына 

талдау жүргізілген. Аталмыш бағыттарда білім субъектілерінің дамуына жағдай 

туғызатын бірден-бір мекеме – біліктілікті арттыру институттары. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау мәселелерінің 

әртүрлі бағыттары зерттеу нысанасына айналып отыр (Я.С. Бенцион, Л.К. Көмекбаева, 

З.Б. Мадалиева, М.Қ. Бапаева, М.А.Еркинбекова және  т.б.).   

Сонымен қарым-қатынас - күрделі процесс, яғни адамдар арасындағы өзара 

әрекеттесу, ақпарат алмасу, сонымен қатар серіктестердің бір-бірін қабылдауы мен 

түсінуі. Қарым-қатынас адам өмірінің рухани және материалдық формаларының сан 

алуандығын сипаттайды және тұлға өміріндегі ең маңызды қажеттілік болып табылады. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И МОТИВЫ ПРЕСТУПНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

 

Бурибаев С.,  

магистрант Академии Кайнар 

 

Личность преступника нередко так закодирована в признаках события (следах) и 

обстоятельствах криминальной ситуации, что их дешифровка и установление пригодных 

для поиска признаков требует применения специальных методов познания как "ключей". 

Их определение - актуальная задача новейших направлений юридической психологии, 

среди которых перспективным на наш взгляд является разработка методики 

составления психологического портрета преступника. 

Ключевые слова: психология преступника, механизмы преступного поведения, 

мотивы поведения, профайлинг.  

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕР ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚТЫҢ МОТИВТЕРІ 

 

Бурибаев С., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Қылмыскердің жеке басы көбінесе оқиғаның (іздердің) белгілері мен оларды 

анықтайтын қылмыстық ізденіс жағдайларында және кодтау үшін іздеудің қолайлы 

белгілерін анықтайды, сондықтан «кілттер» ретінде танымның арнайы әдістерін 

қолдануды талап етеді. Олардың анықтамасы құқықтық психологияның соңғы 

тенденцияларының шұғыл міндеті болып табылады, олардың ішінде біздің ойымызша, 

қылмыскердің психологиялық портретін құрастырудың әдістемесін жасау 

перспективалы болып табылады. 
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Түйін сөздер: қылмыскердің психологиясы, қылмыстық мінез-құлық механизмдері, 

мінез-құлық мотивтері, профильдеу. 

 

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS AND MOTIVES OF CRIMINAL BEHAVIOR 

 

Buribaev S., 

Undergraduate Academy «Kainar» 

 

The identity of the offender is often so encoded in the signs of the event (traces) and the 

circumstances of the criminal situation that deciphering them and establishing suitable signs for 

searching requires the use of special methods of cognition as “keys”. Their definition is an 

urgent task of the latest trends in legal psychology, among which, in our opinion, promising is 

the development of a methodology for compiling a psychological portrait of a criminal. 

Keywords: psychology of the criminal, mechanisms of criminal behavior, motives of 

behavior, profiling. 

 

Во многих странах принята программа проведения научно-практической разработки 

методов создания психологических портретов неизвестных преступников по делам о 

серийных преступлениях против личности [1, стр. 55]. Перспективность применения 

методики разработки психологического портрета определяется ее возможностями в 

решении ряда принципиальных задач служебной деятельности, стоящих перед 

правоохранительными органами на разных стадиях производства по уголовным делам, а 

именно: определение и сужение круга подозреваемых по делу лиц; прогнозирование 

поведения преступника при задержании или освобождении заложников; построение 

эффективной тактики допросов проходящих по делу лиц, реализации целей исполнения 

наказания и др. 

С помощью методики разработки психологического портрета может решаться и круг 

более частных задач, в число которых входит: определение мотива преступления; 

виктимологический анализ деликта; конкретизация поисковых признаков; решение 

вопроса об объединении в единое производство уголовных дел (выявление серии) по 

наличию общих признаков в различных элементах преступлений; установление 

приоритетности версий и наиболее перспективных направлений розыска; выявление 

вероятности совершения в будущем аналогичных преступлений; разработка антивик-

тимных профилактических мероприятий. Указанным не исчерпываются возможности 

использования психологического портрета преступника в деятельности 

правоохранительных органов [2]. 

Зарубежная и отечественная практика расследования преступлений уже подтвердила 

целесообразность использования психологического портрета. Он применяется в работе 

органов уголовной юстиции ряда развитых зарубежных стран (США, Англия, Голландия) 

на основе сформированной компьютерной базы данных. Отечественный опыт составления 

психологического портрета преступника делает только первые шаги усилиями ученых, 

откликнувшихся на запрос практиков, зашедших в тупик при решении сложных 

криминалистических задач по ряду уголовных дел. 

Это же обстоятельство побудило ряд научных учреждений в настоящий момент 

включить данный предмет исследования в круг своих интересов. Формулировка задач 

говорит о том, что объект разработки психологического портрета ограничивается 

определенной категорией преступников - сексуальными серийными убийцами, а, 

следовательно, по-видимому и определенной категорией преступлений. Для разработки 

методов его создания предполагается выявить их личностные типологии и 

соответствующие им модели типичного поведения. Это должно позволить сделать 

реальной попытку их статистической увязки. Таким образом, выявленные статистически 

значимые для определенного типа личности криминалистические характеристики 
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преступления, можно будет использовать при анализе криминального события для 

составления психологического портрета преступника, по уголовным делам, где личность 

виновного не установлена, в целях его розыска. Отсюда, цель создания психологического 

портрета неустановленного преступника определяет его возможное содержание. 

Исключением здесь является использование психологов на лай-детекторных технологиях. 

указывать на такие признаки виновного, которые позволят сузить круг поиска и по 

возможности определить его приоритетные направления. 

Вместе с тем, несмотря на то, что определенные наработки в технологии 

составления и использования психологического портрета преступника уже существуют, 

они носят отрывочный, не систематизированный, зачастую интуитивный, эмпирический 

характер. Отсутствует единая трактовка самого понятия "психологический портрет" и его 

структурных компонентов, не определены возможные методы его разработки по 

материалам конкретного уголовного дела. Наиболее же существенным препятствием в 

развитии данного направления и широкого применения психологического портрета в 

практике раскрытия преступлений является отсутствие в юридической психологии 

конструктивной теории о закономерностях отражения психологических особенностей 

личности в следах преступления. По-видимому, одно из возможных объяснений тому - 

специфика объекта исследования, носящего междисциплинарный характер и имеющего 

сложно опосредованную детерминацию. При этом, основная проблема разработки 

психологического портрета неустановленного преступника заключается в том, что от 

криминалистических признаков - являющихся материальными (объективными), 

наблюдаемыми элементами явления, перейти напрямую к психологическим признакам 

личности преступника, являющимся - субъективными, не наблюдаемыми элементами 

преступного поведения, как правило нельзя. Они не сопоставимы и разные по своей 

природе, механизмам образования и проявления, а отсюда отсутствие прямой причинно - 

следственной связи. Именно этот разрыв является до настоящего момента практическим и 

теоретическим камнем преткновения на пути создания методик составления 

психологического портрета преступника. 

Личность преступника — совокупность социально-психологических свойств и 

качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений. 

Личность преступника отличается от личности законопослушного человека 

общественной опасностью, ей присущи преступные потребности 

и мотивация, эмоционально-волевые деформации и негативные социальные интересы. 

Проблема личности преступника является одной из центральных для наук, связанных 

с преступностью, и, прежде всего, для криминологии. 

Общественная опасность личности формируется обычно ещё до момента 

совершения преступления.  

Этот процесс находит выражение в дисциплинарных и административных 

правонарушениях, аморальных поступках. Однако в криминологии момент качественного 

перехода от личности, обладающей социально опасными качествами, к личности 

преступника связывается с моментом совершения лицом преступления. Одни 

криминологи говорят, что о существовании личности преступника можно говорить лишь в 

определённых законом временных границах: от вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда и до отбытия наказания и погашения судимости [3]. 

Другие указывают, что, в отличие от уголовно-исполнительной системы, криминолог 

должен рассматривать не только осуждённых, но и фактических преступников, поскольку 

самые опытные и опасные преступники нередко уходят от уголовной ответственности; не 

принимать их в рассмотрение — это значит не увидеть существенного пласта 

криминальной мотивации [4]. В любом случае, современная наука считает, что наличие у 

человека социально опасных качеств не даёт оснований для «опережающего» обращения с 

ним как с преступником [5]. 
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Криминология изучает социально-демографические, социально-ролевые и 

нравственно-психологические характеристики личности преступника. Кроме того, 

ключевым для данной темы и для криминологии в целом является вопрос о том, какую 

природу имеет преступное поведение человека: биологическую или социальную. 

Отдельные характеристики личности преступника (в первую очередь возраст и 

состояние психики, определяющее вменяемость) одновременно являются 

признаками субъекта преступления, без установления которых лицо нельзя привлечь 

к уголовной ответственности. Кроме того, характеристики личности преступника должны 

оцениваться судом при назначении уголовного наказания. Тем не менее, отмечается, что 

содержание понятия «личность преступника» значительно шире, оно далеко не 

исчерпывается признаками, специфичными для уголовного права. Личность преступника 

является предметом комплексного изучения и рассмотрения специалистами различных 

отраслей знаний (криминологии, социологии, психологии, психиатрии и т. д.) [6]. 

Механизм преступного поведения содержит по форме те же психологические 

элементы — процессы и состояния, что и механизм правомерного поступка, но 

наполненные другим социальным и мировоззренческим содержанием.  

 Первое звено механизма преступного поведения охватывает формирование мотивов 

преступления. Под мотивом понимается внутреннее побуждение к тому или иному 

поступку. Его рассматривают как непосредственную причину преступления. Изучение мо-

тива отвечает на вопрос, почему человек поступает, так или иначе. 

Мотив преступления - то внутреннее побуждение, которое вызывает у лица 

решимость совершить преступление и руководит им при его осуществлении. Побуждения 

являются формой отношения лица к окружающей среде как к источнику их 

удовлетворения. Будучи побуждением, мотив всегда направлен на тот или иной объект 

(лицо, предмет), который выступает в качестве средства его удовлетворения. 

Главную роль в формировании преступного поведения играют потребности 

субъекта. Потребности человека отражают его зависимость от внешнего мира, нужду в 

чем-либо. 

Потребности современного человека весьма разнообразны. Классифицируя их, 

можно выделить три основные группы:  

1) социализированные органические (физиологические) потребности — в 

самосохранении, размножении и т. п.;  

2) материальные потребности;  

3) социальные потребности — в завоевании социального статуса, в признании, 

самоутверждении, творчестве, смысле жизни и т. д. 

Потребность не может оставаться неудовлетворенной сколько-нибудь длительное 

время, так как она или угасает, или человек на ней фиксируется, "застревает". 

Блокированная потребность заявляет о себе настойчиво и упорно, принимает навязчивый 

характер. Если естественное или легальное удовлетворение данной потребности 

становится по каким-либо причинам невозможным, ее удовлетворение может принимать 

мнимые (уродливые, извращенные) или антисоциальные формы. 

Отдельные поступки, а тем более поведение человека в целом, в том числе и 

преступное, в основном направляются не одним, а несколькими мотивами, находящимися 

друг с другом в сложных иерархических отношениях. Среди них имеются ведущие, 

которые и стимулируют поведение, придают ему личностный смысл. Так, в большинстве 

случаев в основе хищений лежат не только корыстные мотивы, но и мотивы 

самоутверждения личности в глазах престижной (референтной) группы. 

Кроме того, как установлено исследованиями, именно ведущие мотивы носят 

неосознаваемый характер. По этой причине преступники во многих случаях не могут 

вразумительно объяснить, почему они совершили данное преступление. 

Обобщая результаты исследований последних лиц, можно выделить следующие 

мотивы антисоциального поведения: мотивы самоутверждения (статусные), защитные, 
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замещающие, игровые мотивы, мотивы самооправдания, которые могут носить как 

осознаваемый, так и неосознаваемый характер. 

Мотивы самоутверждения. Потребность в самоутверждении — важнейшая 

потребность, стимулирующая широчайший спектр человеческого поведения. Она 

проявляется в стремлении человека утвердить себя на социальном, социально-

психологическом и индивидуальном уровнях. 

Утверждение личности на социальном уровне означает стремление к завоеванию 

социального статуса, т. е. достижению определенного социально-ролевого положения, 

связанного с признанием личности в сфере профессиональной или общественной 

деятельности. Утверждение на социально-психологическом уровне связано со 

стремлением завоевать личный статус, т. е. добиться признания со стороны личностно 

значимого ближайшего окружения на групповом уровне — семьи, референтной группы 

(друзей, приятелей, сверстников, коллег по работе и т. д.). Но это может быть и группа, с 

которой человек не контактирует, но в которую стремится попасть, стать ее членом. В 

таких случаях преступление выступает в качестве способа его проникновения в подобную 

группу, достижения признания. Наиболее характерно это для подростков, молодых людей. 

Утверждение личности на индивидуальном уровне (самоутверждение) связано с 

желанием достичь высокой оценки и самооценки, повысить самоуважение и уровень 

собственного достоинства. Достигается это путем совершения таких поступков, которые, 

по мнению человека, способствуют преодолению каких-либо психологических изъянов, 

слабостей и в то же время демонстрируют сильные стороны личности. 

Чаще всего подобное самоутверждение происходит бессознательно. Оно характерно, 

например, для расхитителей так называемого престижного типа, которые стремятся 

достичь определенного социального статуса или же сохранить его любым путем, в том 

числе и преступным. Недостижение его, а тем более его утрата означают для них 

жизненную катастрофу. 

"Из названных уровней утверждения личности именно самоутверждение, по всей 

вероятности, имеет первостепенное значение, стимулируя жажду признания на 

социальном и социально-психологическом уровнях. Самоутверждаясь, человек чувствует 

себя все более независимым, раздвигает психологические рамки своего бытия, сам 

становится источником изменений в окружающем мире, делая его более безопасным для 

себя. Это дает ему возможность показаться в должном свете и в глазах ценимой им 

группы, и в глазах общества. Эти признания, взаимно дополняя друг друга, обеспечивают 

индивиду внутренний психологический комфорт и ощущение безопасности" [7]. 

Среди взяточников и расхитителей встречаются лица, стремящиеся к утверждению и 

на социальном, и на социально-психологическом, и на индивидуальном уровнях. Среди 

воров, грабителей, разбойников, мошенников чаще обнаруживаются те, которые 

утверждаются на втором и третьем уровнях. 

Нередко совершение корыстного преступления обеспечивает лицу решение каких-

либо внутренних проблем помимо статусных. Обладание материальными благами придает 

человеку уверенность, снижает беспокойство по поводу своей социальной определеннос-

ти, устраняет, чаще временно, чувство зависти, собственной неполноценности. 

Самоутверждение - распространенный мотив при совершении изнасилования. 

Изнасилование - не только удовлетворение сексуальной потребности, не только 

проявление частнособственнической психологии и примитивного отношения к женщине, 

не только неуважение к ней, к ее чести и достоинству, но, прежде всего, утверждение 

своей личности таким уродливым и общественно опасным способом. 

Субъективные причины изнасилования связаны, в первую очередь, с особенностями 

самовосприятия преступника, с его ощущением, часто на подсознательном уровне, 

собственной неполноценности, ущербности как мужчины. Часто такое ощущение, 

переживание принимают жестко фиксированный характер, человек как бы приковывается 

к объекту фрустрации, от которого он зависим (женщина вообще). Стремление избавиться 
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от этой зависимости и в то же время самоутвердиться в мужской роли может толкнуть 

такое лицо на совершение изнасилования. 

Особый интерес в связи с этим представляет опасная категория насильников, 

внезапно нападающих на незнакомых женщин и старающихся силой преодолеть их 

сопротивление. Поведение таких преступников схоже с действиями охотника, 

поджидающего или выслеживающего добычу. В большинстве своем такие "охотники" 

положительно характеризуются в быту и на работе, они заботливы в семье, но по 

отношению к другим женщинам испытывают резко отрицательные эмоции. 

Как отмечают ученые, "подобные насильники занимают по отношению к женщине 

подчиненную, пассивную позицию, женщина доминирует над мужчиной и направляет 

его. Как правило, у них нарушена аутоидентификация с мужской ролью при мощном на-

пряжении сексуальной потребности, фиксации на половых отношениях, сводящихся лишь 

к половым актам вне нравственно-психологической близости. Установлено также, что 

подобные лица имели в детстве властную, доминирующую мать и безвольного, подчи-

ненного отца. Создавая собственную семью, они психологически воссоздавали свою 

раннесемейную ситуацию, образно говоря, занимали место отца и выбирали в качестве 

жены женщину, похожую по своим психологическим чертам и поведению на мать" [8]. 

"Охотники" зависимы не только от матери и жены, но и от женщин вообще, 

поскольку отношения с ними подсознательно строят на материнско-детской базе. Поэтому 

в качестве мотивов изнасилования у "охотников" выступают, с одной стороны, 

стремление уничтожить психологическое доминирование женщин вообще, а не 

конкретных лиц, а с другой стороны — желание добиться в акте сексуального насилия 

идентификации с мужской половой ролью, самоутвердиться, обрести личностно-

эмоциональную автономию. Однако добиться окончательного освобождения от 

психологической зависимости от женщин путем однократной попытки насилия не 

удается. Именно по этой причине лицо продолжает совершать неожиданные и яростные 

нападения на женщин, иногда по нескольку десятков раз. 

Считается также, что стремление избавиться от психологического диктата женщины, 

"навязанного" в детстве матерью, лежит в основе многих случаев изнасилования женщин 

старческого возраста. 

Что касается наиболее опасных преступных проявлений — серийных сексуальных 

убийств, то, по мнению исследователей, в их основе лежат следующие мотивы: 

1) сексуальные посягательства на женщин, сопровождаемые проявлениями особой 

жестокости, обусловливаются не столько сексуальными потребностями преступников, 

сколько необходимостью избавиться от психологической зависимости от женщины как 

символа, абстрактного образа, обладающего большой силой; 

2) социальное или биологическое отвергание (действительное или мнимое) 

женщиной порождает у лица страх потерять свой социальный и биологический статус, 

место в жизни. Насилуя и убивая потерпевшую, т. е., полностью господствуя над ней, 

преступник в собственных глазах предстает сильной личностью. Таким образом здесь 

проявляется мотив самоутверждения; 

3) нападения на подростков и особенно на детей нередко детерминируются 

бессознательными мотивами, когда имеют место снятие и вымещение тяжких 

психотравмирующих переживаний детства, связанных с эмоциональным неприятием 

родителями, с унижениями по их вине. В таких случаях ребенок или подросток, ставший 

жертвой, также выступает в качестве символа тяжелого детства: преступник уничтожает 

этот символ, пытаясь таким образом освободиться от постоянных мучительных 

переживаний. В данном случае проявляется мотив вымещения; 

4) сексуальные нападения на детей и подростков, сопряженные с их убийством, 

могут порождаться неспособностью преступника устанавливать нормальные половые 

контакты со взрослыми женщинами либо тем, что такие контакты не дают желаемого 

удовлетворения в силу различных половозрастных дефектов; 
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5) получение сексуального удовлетворения и даже оргазма при виде мучений и 

агонии жертвы. Это — сугубо садистская мотивация [9]. 

К сказанному следует добавить, что ведущим мотивом ряда серийных убийств, в том 

числе и сексуальных, является некрофилия — неодолимое влечение к смерти, 

уничтожению всего живого, наиболее ярким представителем которого был Чикатило. 

Далеко не каждый убийца может быть отнесен к некрофильским личностям. Среди 

убийц немало таких, кто совершил преступление в состоянии сильного переживания, из 

мести, ревности или ненависти к другому человеку, под давлением группы или иных 

тяжелых обстоятельств своей жизни и при этом может сожалеть о случившемся. 

"Некрофил же, — отмечает Ю.М. Антонян, — это человек, который все проблемы 

склонен решать только путем насилия и разрушения, которому доставляет наслаждение 

мучить и заставлять страдать, одним словом, тот, который не может существовать, не 

превращая живое в неживое" [10]. 

Защитная мотивация. Исследования показывают, что значительное число убийств 

имеет объективный, как правило, неосознаваемый, смысл защиты от внешней угрозы, 

которой в действительности может и не быть. В данном случае страх перед вероятной 

агрессией обычно стимулирует совершение угрожающих агрессивных действий. 

Ю.М. Антонян приводит следующий пример. О., будучи подростком, часто 

совершал хулиганские действия и избивал своих сверстников, если ему казалось, что они 

хоть как-то ему угрожают. Был постоянно готов к отпору и для этого всегда носил с собой 

нож. Уже после службы в армии он ударил на работе кулаком мастера, который якобы 

оскорбил его. В другой раз он, подойдя к группе мужчин, ударил одного из них ножом 

сзади (но лишь порезал костюм) — ему показалось, что они говорили о нем плохо. Через 

год, увидев у входа в клуб группу подростков, подошел к ним и ударил парня ножом в 

сердце, от чего тот на месте скончался. О. объяснил свои действия следующим образом: 

"Он меня обругал, а я ни от кого не потерплю такого". Интересно, что О., по его же 

словам, убил не того, кто его оскорбил, а другого, рядом с ним стоящего. Это говорит о 

том, что ему важно реализовать свою готовность к нападению, а оскорбления были лишь 

поводом для вымещения защитной агрессивности [8, С.126]. 

Нередко защитной мотивацией вызываются изнасилование и последующее убийство 

жертвы; это происходит в тех случаях, когда поведение женщины, реальное или мнимое, 

воспринимается преступником как унижающее его мужское достоинство или угрожающее 

его самовосприятию и оценке себя в мужской роли. К примеру, женщина вступает в 

сексуальную игру с мужчиной, отводя ему в ней пассивную роль. Женщина готова вести 

любовную игру только до определенного предела. Мужчина же об этом не знает. Но как 

только нужный ей предел любовной игры достигается, женщина становится жесткой и 

неумолимой. Таким своим неожиданно препятствующим поведением она вызывает у 

мужчины состояние фрустрации. И дело здесь не только в том, что он испытывает 

сильное сексуальное возбуждение, требующее удовлетворения. Категорический отказ от 

сексуального сближения воспринимается мужчиной как тяжкое унижение его 

достоинства, удар по его самооценке, самолюбию, что вызывает у него взрыв ярости. 

Мотивы замещения. Нередки случаи совершения насильственных преступлений по 

механизму замещающих действий. Суть этих действий состоит в том, что если 

первоначальная цель становится по каким-либо причинам недостижимой, то лицо 

стремится заменить ее другой — доступной. Благодаря "замещающим" действиям 

происходит разрядка (снятие) нервно-психического напряжения в состоянии фрустрации. 

"Замещение" действий, т. е. смещение в объекте нападения, может происходить 

разными путями. Во-первых, путем "генерализации" или "растекания" поведения, когда 

насильственные побуждения направлены не только против лиц, являющихся источником 

фрустрации, но и против их родственников, знакомых и т. д. В таких случаях лицо, 

поссорившись с одним человеком, адресует свою агрессию близким или друзьям этого 

человека. Во-вторых, путем эмоционального переноса. Например, подросток, 
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ненавидящий своего отчима, портит его вещи. В-третьих, агрессия при "замещающих" 

действиях направляется против неодушевленных предметов или посторонних лиц, 

подвернувшихся под руку. Это так называемая респондентная агрессия, наиболее опасная, 

поскольку ее объектом часто выступают беззащитные люди. В-четвертых, разновид-

ностью "замещающих" действий является "автоагрессия", т. е. обращение агрессии на 

самого себя. Не имея возможности "выплеснуть" свою враждебность вовне, человек 

начинает распекать себя и нередко причиняет себе различные повреждения. 

В качестве иллюстрации действия механизма вымещения агрессии путем ее 

смещения (замещения) на доступный объект можно привести пример убийства, 

описанный В. Астафьевым в повести "Печальный детектив": "... Молодой парень, недавно 

окончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там 

кавалеры-"химики" не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и 

отправили домой баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым 

встречным оказалась молодая женщина-красавица на шестом месяце беременности, с 

успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск, к 

мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной дороги, долго и упорно разбивал ей 

голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, 

что он ее убьет, просила: "Не убивайте меня! Я еще молода и у меня скоро будет 

ребенок.". Это только разъярило убийцу. На суде в последнем слове он бубнил: "Я все 

равно кого-нибудь убил бы. Что, я виноват, что попалась такая хорошая женщина?" [11]  

Игровые мотивы. К числу распространенных мотивов преступного поведения 

относится игровой. Этот тип мотивации достаточно распространен среди воров, 

расхитителей, особенно мошенников, реже — среди других категорий преступников. К 

представителям преступников-"игроков" принадлежат те, кто совершает преступления не 

только, а во многих случаях и не столько ради материальной выгоды, сколько ради игры, 

доставляющей острые ощущения. 

Игровые мотивы часто встречаются в преступных действиях воров-карманников и 

нередко тех, кто совершает кражи из квартир, магазинов и других помещений. Указанные 

мотивы ярко проявляются в мошенничестве, где осуществляются интеллектуальное 

противоборство, состязание в ловкости, сообразительности, умении максимально 

использовать благоприятные обстоятельства и быстро принимать решения. Карточные 

шулера ведут как бы двойную игру — и по правилам, и обманывая, получая тем самым 

максимальные переживания от риска. 

Мотивы самооправдания. Одним из универсальных мотивов преступного поведения 

в подавляющем большинстве случаев является мотив самооправдания: отрицание вины и, 

как следствие, отсутствие раскаяния за содеянное. Искреннее осуждение своих действий 

встречается довольно редко, но при этом вслед за признанием обычно следуют 

рассуждения, направленные на то, чтобы свести вину к минимуму. 

Возникает вопрос: за счет каких психологических механизмов происходит снятие с 

себя ответственности за содеянное? Здесь действуют механизмы психологической 

самозащиты, которые снижают, нейтрализуют или совсем снимают барьеры нравственно-

правового контроля при нарушении уголовно-правовых запретов. Именно на этой основе 

происходит самооправдание и внутреннее освобождение от чувства вины за совершаемое 

и совершенное преступление. 

Изучение личности преступника показало исключительную важность защитных 

механизмов, которые подготавливают и побуждают к преступному поведению, а затем 

ретроспективно оправдывают его. Подвергшись негативным санкциям или опасаясь их, 

личность избирает путь устранения неблагоприятных последствий своего поведения, 

идущего вразрез с общепринятой нормой, нейтрализуя социально-правовой контроль 

посредством включения защитных механизмов. 

К числу последних относятся перцептивная защита, отрицание, вытеснение, 

рационализация, проекция и др. 
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Обобщенно мотивы самооправдания преступного поведения проявляются в: 

1) искаженном представлении о криминальной ситуации, в которой избирательно 

преувеличивается значение одних элементов и преуменьшается роль других, в результате 

чего возникает иллюзия необязательности применения уголовного наказания; 

2) исключении ответственности за возникновение криминальной ситуации, которая 

понимается как роковое стечение обстоятельств; 

3) изображении себя жертвой принуждения, вероломства, коварства и обмана других 

лиц либо собственных ошибок и заблуждений, которые и привели к противоправным 

действиям; 

4) убеждении в формальности нарушаемых норм, обыденности подобных действий, 

в силу чего они расцениваются как допустимые; 

5) отрицании жертвы преступления и предмета преступного посягательства и тем 

самым игнорировании вредных последствий и общественной опасности деяния; 

6) умалении и приукрашивании своей роли в совершенном преступлении; 

7) облагораживании истинных мотивов своих действий, в результате чего они 

представляются извинительными и даже правомерными (защита справедливости и т. д.); 

8) рассмотрении себя в качестве жертвы ненормальных условий жизни, среды, 

которые как бы неизбежно толкнули на совершение преступления; 

9) гипертрофии собственных личностных качеств, в утверждении своей 

исключительности, ставящей лицо, по его мнению, выше закона [12]. 

Борьба с неадекватными, замещающими, отсроченными и другими преступными 

действиями, в связи с наличием в них элементов "бессознательного", должна строиться на 

основе знания особенностей их мотивационного механизма. 

Итак, когда потребности сформировали мотив преступления, наступает время 

реализации этого мотива. Таким образом, вторым звеном умышленного преступления 

является планирование преступной деятельности. Именно на этой стадии оформляется 

замысел правонарушителя, и преступление из абстрактного намерения превращается в 

ощутимую реальность. 
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МАСКҮНЕМДІКПЕН, НАШАҚОРЛЫҚПЕН ЖӘНЕ УЫТҚҰМАРЛЫҚПЕН 

АУЫРАДЫ ДЕП ТАНЫЛҒАН АДАМДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ, ҚАРАУ ЖӘНЕ 

ЕМДЕУ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

 

Акатай Ә., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Маскүнемдік — спиртті ішімдіктерге салынушылық. Бұл адамның денсаулығына, 

тұрмысына, еңбек қабілетіне және қоғам өміріне зиян келтіреді. Маскүнемдік мінез-

құлықты бұзумен қоса, қылмысқа да итермелейді. Араққұмарлар семьясының, 

балашағасының берекесін кетіреді. Мас адам бағыт-бағдарынан айырылыс тәлтіректеп 

жүре алмайды, соның салдарынан бақытсыз жағдайға ұшырайды, жұмыс қабілеттен 

айырылады. Сонымен қатар, ол түрлі қылмыс әрекеттерге барады.  

Түйін сөздер: маскүнемдік, нашақорлық, уытқұмарлық, қылмыс, есепке алу, 

реабилитация.  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА, УХОДА И ЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 

ПРИЗНАННЫХ АЛКОГОЛЕМ, ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ И 

ТОКСИЧНОСТЬЮ 

 

Акатай А., 

магистрант Академии "Кайнар" 

 

Алкоголизм - зависимость от алкоголя. Вредит здоровью человека, жизни, 

трудоспособности и общественной жизни. Алкоголизм ведет не только к поведенческим 

расстройствам, но и к преступности. Алкоголизм разрушает благополучие семьи и детей. 

Пьяный человек не может ходить гладко, в результате чего он находится в 

неблагоприятном положении и теряет способность работать. Он также совершает 

различные преступные действия. 

Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, токсикомания, преступность, учет, 

реабилитация. 

 

ON APPROVAL OF THE RULES FOR ACCOUNTING, CARE AND 

TREATMENT OF PEOPLE RECOGNIZED BY ALCOHOL, DRUG DEPENDENCE 

AND TOXICITY 

 

Akatay A., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

Alcoholism is an addiction to alcohol. It harms human health, life, disability, and social 

life. Alcoholism leads not only to behavioral disorders, but also to crime. Alcoholism destroys 

the well-being of families and children. A drunk person cannot walk smoothly, as a result of 

which he is in a disadvantaged position and loses his ability to work. He also commits various 

criminal acts. 

Keywords: alcoholism, drug addiction, substance abuse, crime, accounting, rehabilitation. 

 

Қоғам үшін оның мүшелерінің тәуелділігі өлтіретін індет және дүлей апатқа 

қарағанда көп қымбатқа түседі. Медициналық статистика мәліметтеріне сәйкес, тәуелділік 

барлық соғыстар мен қылмыскерлердің барлығын қосқанның өзінде, одан көп адамды 

өлтіреді. Тәуелділік адамды ең қымбат – өмір уақытынан және денсаулық қуатынан 

айырады, дамуға бөгет жасайды, көкейтесті армандарын жүзеге асыру жолында кедергі 
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болып тұрады. Негізінде, тәуелділік бізді еш ескертусіз және екі ұштылықсыз-ақ 

өмірімізден айырады. 

Қазіргі таңда алкоголизм мәселесін кешенді қарастыруға айрықша көңіл бөлініп 

бастады. Алкологолизм туралы клиникалық-биологиялық түсінікті дамыту қажеттігі 

қатарында алкоголизм этиопатогенезінде маңызды рөл атқаратын және емдік-қалыпқа 

келтіру бағдарламаларын жасауда негіз болатын  психологиялық, бірінші кезекте 

тұлғалық факторларды зерттеуге ерекше  мәнге ие болып отыр.  Осы жағдайда 

алкоголизмнің психологиялық модельдері науқастың тұлғасы туралы құрылымдық-

динамикалық түсініктерімен толықтыра отырып осы мәселеге деген дәстүрлі клиникалық 

тәсіл шегін кеңейтеді.  

Алкоголизм туралы осы күнге дейін айтылған психологиялық тұжырымдамалар 

(Братусь Б.С., Сурнов К.Г., Завьялов В.Ю., Немчин Т.А., Цыцарев СВ., Оливейра Перейра 

Ф. М., Шаткуте Р.И.) «тұлға және алкоголизм» мәселесін түсінуде көп үлес қосады, 

алайда емшаралық және қайта қалыпқа келтіру шаралары үдерісі кезінде пайда болатын 

мәселелер мен міндеттердің шешуде барлығын қамти алмайды.  «Тұлға және ауру» 

арақатынасы авторлардың көзқарастарынан тыс қалып жатады, бұл арақатынас 

емделушіні клиникалық бақылау нысаны ретінде ғана емес, шынайы өмірде өзінің орнын, 

өзін, өз ауруын мойындаушы, танушы субъект ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  

Алкоголизммен ауыратын тұлғаны зерттеп бастаған кезде біз оның өзіндік сана-

сезім мәселесімен міндетті түрде кездесеміз. Тұлғаны зерттеу – өзіндік сана-сезімді 

зерттемейінше, ешбір негізделінбейді, себебі бұл екі ұғым бір-бірімен өте тығыз бірлікте. 

С.Л. Рубинштейн тұлғаны «психологиялық тұрғыда зерттеуде» оның өзіндік сана-сезімі, 

«Мен» тәрізді тұлға  туралы мәселе алға шығатынын айтқан болатын, бұл субъект ретінде 

адамның жасайтынын өзіне тиесілі етеді, одан шығатын іс-әрекеттерді өзіне қатысты етеді 

және саналы түрде олардың төлиесі ретінде жауапкершілікті алады. Тұлғаны 

психологиялық зерттеу мәселесі тұлғаның психикалық ерекшеліктерін зерттеумен 

шектелмейді, ол тұлғаның өзіндік сана-сезімін айқындаумен аяқталады [1, с. 677].  

Тұлғаның өзіндік сана-сезімін зерттеуде В.Н. Мясищев сара жол сала білді (1960), ол 

қарым-қатынас деген іргелі ұғымды жасау арқылы осыған қол жеткізді. В.Н. Мясищев 

тұлғаны жеке тұлға мен қоршаған орта арасындағы қатынас ретінде анықтайды және 

қарым-қатынастың негізгі кластары мен топшаларын бөліп көрсетеді: заттар мен 

құбылыстар әлеміне қатынасы, басқа адамдарға деген қарым-қатынас және өзіне деген 

қарым-қатынасы. Көптеген авторлардың (Чамата П.Р., 1960; Ананьев В.Г.,1968; Савонько 

Е.И.,1969; Ядов В.А. 1975; Чеснокова В.И. ,1977; Кон И. С, 1978; 1981; Столин В. В., 

1983) [2] көрсетуі бойынша, өзіне деген қарым-қатынас сипатына айрықша көңіл бөліп, 

атап кеткен жөн. Өзіне деген қарым-қатынас әрекет ету, таным және сөйлесу барысында 

қалыптасып, нақтылану және шынайылану арқылы өзіндік сана-сезімді құратын негіз 

ретінде қызмет атқарады. Ол тұлғаның бірегейлігі мен тұтастығын қамтамасыз ететін 

тұлға жұмысын қалыптастыратын маңызды ішкі фактор болып табылады.  

Өзіндік сана-сезім ақаулары, кемістіктері бар тұлғалық өзіндік сана-сезімді зерттеуге 

бағытталған зерттеулер айрықша қызығушылық тудырып отыр. Осы тектес зерттеулер 

дұрыс өзіндік қабылдауға қабілеттілік танытуда, шындықты шынайы көре алуда, 

бейімделу мүмкіндіктері, өмірлік мәселелерді шешуге қабілеттілік танытуда өзіндік сана-

сезім рөлін толығымен анықтауға мүмкіндік береді.  

Алкоголизммен ауыратындар өзіндік сана-сезімін сараптау үйлесімсіз тұлға дамуы 

механизмдерін ашып беруге, алкоголге тәуелділікті қалыптасыруға алып келген өзіндік 

сана-сезім ауытқушылықтарының нұсқаларын анықтауға, өзіне деген қарым-қатынас және 

өзін-өзі тану құрылымындағы өзгерістер туралы толық түсініктеме жасауға көмектеседі, 

қайта қалпына келтіру шаралары сипатын дұрыс анықтауға түрлендіруге мүмкіндік 

береді.  

Алкоголизммен ауыратын адамдардың өзіндік сана-сезімін тереңірек зерттеу 

қажеттігінің тууы Б.М.Гузиковтың, И.В.Бокийдің, Е.И.Зенченконың, В.В.Политовтың, 
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В.Г. Андреевтың, А.Л. Нелидовтың, Е.Б.Клубованың пікірінше, психотерпалиялық 

тәсілдердің көпшілігі ауруға емдік әсер ету барысында маңызды психотерапиялық нысана 

болып есептелетін Ішімдіктік аногнозияны алғашқы кезеңдерінде алдын-алатынымен 

байланысты екен. 

Сонымен қатар, бүгінгі таңда әйел адамдардың ішімдікке салынуы және қылмыстық 

әрекеттерге баруы белең алып баратындығын ҚР ғалымдары да зерттеу нысанына 

айналдырып отыр [3]. НП. Бутенконың тұжырымдауы бойынша Қазақстанның 3 %  

тұрғындарында Ішімдікке тәуелділіктің айқын формасы байқалады екен, ол адам саны 

бойынша 448600 адамды құрайды.  Мысалы -Екібастұз қаласының нашақорлыққа қарсы 

емханасы дәрігерлерінің берген мәлеметтеріне сүйенсек, қазіргі таңда маскүнемдікке 

салынған 374 әйел адам тізімде тұр. Барар жер, басар тау табалмай, арақтың азабын 

тартқан азамташаларымызға Екібастұз нашақорлық диспансері дәрігерлік көмек 

көрсетеді. Бірақ өкінішке орай әйел адамдардың бұл аурудан түбегейлі жазылып кетіп 

жатқандары аз. Дегенмен, бұл салада психологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеген 

немесе тың тақырып деп те атауға болады.  

Іс-әрекетін талдаудан оның психофизиологиялық механизмдерін талдауға өту 

олардың арасындағы нақты өтулерге жауап беретінінде маңызды мән-жай 

тұжырымдалады. Филогенетикалық қалыптасқан механизмдер іс-әрекеттің және 

психологиялық бейненің дайын алғы шарттарын құрайды. Мысалы, көзбен қыбалдау 

үрдістері адамның көзбен көру құрылғысының ерекшеліктерінде жазылған, бірақ 

виртуалды түрде – олардың мүмкіндігі сияқты. Алайда, соңғысы қабылдауды 

психологиялық зерттеуді осы қасиеттерге енуден босатпайды. Осы ерекшеліктерге 

жүгінусіз ақпаратты қабылдау туралы ешнәрсе айта алмаймыз. Екінші мәселе, осы 

морфофизиологиялық ерекшеліктерді жеке оқу пәні ретінде немесе оның қызметін іс-

әрекет және операция құрылымында зерттеуде. Осы тәсілдердегі айырмашылық осы 

зерттеулерді көрушілік кейінгі кейіптің ұзақтығын және берілген түрлі естілім 

тапсырмаларды шешу кезінде сенсорлы көрінетін элементтердің постэкспозициялық 

интеграциясының зерттеулерін салыстыру кезінде бірден айқындалады [4].  

Маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған 

адамдарды есепке алу, байқау және емдеу ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі кодексінің 134-бабына сәйкес әзірленген 

және Қазақстан Республикасының наркологиялық көмек көрсету жүйесінің психикаға 

белсенді әсер ететін заттарға (алкоголь, есірткі, психотроптық заттар, 

психостимуляторлар, галлюциногендер, ұшатын ертінділер, темекі) (бұдан әрі – ПБЗ) 

тәуелді адамарды есепке алу, байқау, емдеу және есірткіге тәуелділікті профилактикалау 

тәртібін айқындайды. 

Маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп 

танылған адамдарды есепке алу, байқау және емдеу ережесі төмендегідей бекітілген:  

1. Наркологиялық көмек көрсететін амбулаториялық медициналық ұйымдарда 

(бұдан әрі – наркологиялық ұйымдар) наркологиялық есепке, диспансерлік және 

профилактикалық байқауға (хабардар етілген келісімді алған кезде) ПБЗ тұтыну 

салдарынан болатын психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар, диагноздарын 

нарколог дәрігер немесе дәрігерлік-консультациялық комиссия (бұдан әрі - ДКК) немесе 

сот-сараптама өндірісіне арналған арнайы медициналық комиссия белгілеген науқастар 

жатады. 

2. Барлық науқастарға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген  № 

025/е нысаны бойынша амбулаториялық сырқаттың медициналық картасы, ал 

диспансерлік және профилактикалық байқауға алынғандарға - № 030/е нысаны бойынша 

диспансерлік байқаудың бақылау картасы толтырылады (Қазақстан Республикасының 
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нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 21 

желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі – 907 бұйрық). 

3. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына (бұдан әрі – УБДО) 12 ай 

бойы екі рет орналастырылған, ПБЗ-дан улану себебі бойынша басқа медициналық 

ұйымдарға емдеуге жатқызылған, үйде ПБЗ-дан улану себептері бойынша жедел 

медициналық жәрдем алған, автокөлік құралдарын басқару кезінде есірткіге немесе 

алкогольге мас күйінде болған, медициналық қарап-тексеру кезінде, зертханалық 

зерттеу кезінде биологиялық сұйықтықтарында ПБЗ барына оң нәтиже алған адамдар 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 1 желтоқсандағы № 

808 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілер 

тізілімінде 2009 жылғы 2 желтоқсанда № 5952 болып тіркелген) Адамды 

маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп 

тану ережесіне (бұдан әрі - Адамды маскүнемдікпен, нашақорлықпен және 

уытқұмарлықпен ауырады деп тану ережесі) сәйкес нарколог-дәрігердің куәландыру 

нәтижелерін № 907 бұйрығымен бекітілген 025/е нысаны бойынша амбулаториялық 

картаға немесе амбулаториялық картаның қосымша парағына нысан бойынша осы 

Ережеге 1-қосымшаға сәйкес енгізе отырып, Адамды маскүнемдікпен, нашақорлықпен 

және уытқұмарлықпен ауырады деп тануға арналған наркологиялық куәландыруға 

жатады. Диагнозы белгіленгеннен кейін науқастар наркологиялық есепке қойылады 

және хабардар етілген келісім алғаннан кейін диспансерлік немесе профилактикалық 

бақылауға алынады. 

Маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған 

адамдарды есепке алу, байқау тәртібі 

1. Есепке алу және (профилактикалық/диспансерлік) байқау осы Ережеге 2-

қосымшаға сәйкес науқастың нысан бойынша ерікті жазбаша келімін алғаннан кейін 

Кодекстің 91-бабының 3-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. 

2. Диспансерлік байқауға алынған науқастар төрт байқау тобының біріне енгізіледі:  

1) бірінші топ: 

алғашқы рет медициналық көмекке жүгінген науқастар; 

ауруы іс жүзінде ремиссиясыз болатын науқастар (ремиссияның ұзақтығы кемінде 

1 жыл); 

мәжбүрлеп емдеу аяқталғаннан кейін мамандандырылған мекемелерден 

шығарылған науқастар; 

медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған түзету мекемелерінен 

босатылған науқастар. Түзету мекемелерінен алкогольді бір жылдан аса немесе екі 

жылдан аса қолданбауға ұстамдылық танытқандығы туралы құжаттары болған кезде, 

оларды сәйкесінше 2-ші немесе 3-ші динамикалық байқау тобына ауыстырылуы мүмкін; 

2) екінші топ - 1 жылдан 2 жылға дейін ремиссиясы бар науқастар; 

3) үшінші топ - 2 жылдан астам ремиссиясы бар науқастар; 

4) төртінші топ – басқа ПБЗ-ға (алкогольден басқасы) тәуелді, 3 жылдан астам 

ремиссиясы бар науқастар. 

Бірінші топтағы науқастарды қарап-тексерудің жиілігі орташа есеппен 3 айда 

кемінде 1 рет (науқастар стационардан тыс болғанда), екінші топ - 4 айда кемінде 1 рет, 

үшінші және төртінші топ - 6 айда кемінде 1 ретті құрайды. 

Әрбір қарап-тексеру кезінде сау күйіне бақылау жүргізіледі. 

3. 1 жыл ішінде әрбір нақты пациентке келетін қарап-тексерулердің саны ол кіретін 

диспансерлік есепке алу немесе байқау тобына, сондай-ақ жеке тұлғаның ерекшеліктері 

мен аурудың ағымына байланысты болады. 

4. ПБЗ-ды шамадан тыс пайдаланатын науқастар профилактикалық байқау тобын 

құрайды. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005954_#z63
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005954_#z63
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K090000193_#z1121
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000234#z26
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1695


Вестник университета «Кайнар», №2-2020 г. 

 50 

Профилактикалық байқаудағы 18 жастан асқан науқастарды қарап-тексерулердің 

жиілігі биологиялық сұйықтықтарды ПБЗ-ға міндетті зерттей отырып, 6 айда 1 рет 

белгіленеді. 

Профилактикалық байқаудағы кәмелетке толмаған науқастарды қарап-

тексерулердің жиілігі 3 айда кемінде 1 рет. 

5. Науқас емдеуші дәрігердің барлық тағайындамаларын орындаған, 

наркологиялық ұйымдарда емделу мерзімдерін сақтаған және емдеуден кейін тұрақты, 

объективті расталған ремиссия туындаған кезде диспансерлік байқау мен есепке алудың 

мынадай мерзімдері белгіленеді: 

1) алкогольді тұтыну нәтижесінде психикалық және мінез-құлықтың бұзылуы бар 

науқастар – 3 жыл; 

2) басқа ПБЗ (алкогольден басқа) тұтыну салдарынан психикалық және мінез-

құлықтың бұзылуы бар науқастар – 5 жыл. 

6. ПБЗ-ны шамадан тыс тұтынған науқастарды профилактикалық байқау мерзімі – 

1 жыл. 

7. Диспансерлік және профилактикалық байқау мен есепке алудан алып тастау 

мынадай негіздер бойынша жүргізіледі: 

1) байқау мерзімдеріне сәйкес нарколог дәрігердің міндетті диспансерлік 

байқауымен расталған тұрақты ремиссия; 

2) профилактикалық байқау мерзімінің өтуі және ПБЗ шамадан тыс тұтынатын 

науқастың жазылуы; 

3) наркологиялық есепке және осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес сүйемелдеу 

хатымен (егер жаңа тұрғылықты жері белгілі болса) науқастың құжаттарын өңірлік 

наркологиялық ұйымға жіберу арқылы басқа наркологиялық ұйымда 

диспансерлік/наркологиялық бақылауға бере отырып, көрсетілетін наркологиялық 

ұйымның аумағынан тыс шығумен тұрғылықты мекенжайын өзгертуі;  

4) наркологиялық ұйым 1 жыл ішінде барлық қабылданған шараларға қарамастан 

науқасты қарап-тексерумен қамтамасыз ете алмаса (оның ішінде тоқсанына 1 рет ішкі 

істер органдарына, әділет органдарына өтініш беру), оның тұрғылықты жері бойынша 

объективті мәліметтер болмаған кезде – науқас байқаудан алып тасталады. Осы 

жағдайларда байқаудан алып тастау туралы шешім науқас қаралатын ұйымның ДКК-на 

шығарылады; 

5) 3 жылдан жоғары мерзімге бас бостандығынан айыруға байланысты сотталуы 

(алып тастау ҚР БП ҚСАЕК-нен сұрау салуға жауап алғаннан кейін 3 айдың ішінде 

жүргізіледі; 

6) қайтыс болуына байланысты (азаматтық жағдай актілерін тіркеу бөлімшесінен 

жауап алғаннан кейін алып тастау 3 ай ішінде жүргізіледі). 

7) нақтыланған диагноз бойынша есепке алынуына байланысты диагнозды өзгерту 

немесе нақтылау себебімен есептен шығару; 

8) жаңа жас ерекшелік тобы бойынша наркологиялық есепке бір уақытта алына 

отырып, басқа жас ерекшелік тобына ауысуына байланысты (мысалы "балалар" деген 

жас ерекшеліктен "жасөспірімдер" деген жас ерекшелікке) алып тастау.  

8. Байқаудан және есептен алып тастау туралы қорытындыны емдеуші дәрігер 

тиісті органдардың немесе ұйымдардың ресми хабарламаларының негізінде жүргізеді, 

бұл ретте, алып тастау туралы қорытындыға ДДК төрағасы немесе науқас қаралатын 

наркологиялық ұйым бас дәрігерінің орынбасары қол қояды. 

Профилактикалық байқауды тоқтату үшін негіз медициналық мақсаттағы емес 

ПБЗ-ны бір жыл бойы тұтынуды тоқтату болып табылады. 

Диспансерлік және профилактикалық байқаудан бас тартқан адамдар 

наркологиялық есепте болады. 

Маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған 

адамдарға медициналық көмек Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005954_#z65
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2014 жылғы 15 сәуірдегі № 188 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

халқына наркологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына сәйкес көрсетіледі 

(Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2014 жылғы 15 

мамырдағы № 9427 болып тіркелген) [5].  

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:  

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. 704 с. 

2. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления: Пособие для 

педагогов и родителей / Под общ. ред. проф. А.Н. Гаранского. - М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. 352 с. 

3. Бутенко П.В. Оценка уровня распространения и типичные характеристики 

алкогольной зависимости в Республике Казахстан//"Вопросы наркологии Казахстана", 

2002, №1, с. 12-16 

4. Қазақстан Республикасының Заңы «Дәрілік заттар туралы» 13.01.2004ж.С53 

5. Қазақстан Республикасының халқына наркологиялық көмек көрсетуді 

ұйымдастыру стандартына сәйкес көрсетіледі (Қазақстан Республикасының Нормативтік 

құқықтық актілер тізілімінде 2014 жылғы 15 мамырдағы № 9427 
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В статье рассматривается о психологических предпосылках и общой 

характеристике методической системы обучения иностранным языкам. В условиях 

ускорения научно-технического прогресса вопрос качественного улучшения системы 

образования в стране непосредственно связан с разработкой более совершенных, научно 

обоснованных методов управления учебно-познавательной деятельностью, 

мобилизующих творческие способности личности. В связи с этим разработка теории и 

широкое внедрение в практику различных форм интенсивного обучения иностранным 

языкам представляются актуальными. 

Ключевые слова: психология обучения, иностранные языки, система обучения, 

психологические предпосылки, развитие личности, иноязычное общение.  

 

ШЕТ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Жексекова А., 

 «Қайнар» академиясының магистранты  

Еркинбекова М.А., 

к.псх.н, доцент 

 

Мақалада психологиялық алғышарттар мен шет тілдерін оқытудың әдістемелік 

жүйесінің жалпы сипаттамалары қарастырылады. Ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдету жағдайында елдің білім беру жүйесін сапалы жақсарту мәселесі жеке 

тұлғаның шығармашылық қабілетін жұмылдыратын білім беру және танымдық 

қызметті басқарудың неғұрлым дамыған, ғылыми негізделген әдістерін жасауға тікелей 

байланысты. Осыған байланысты теорияны дамыту және шет тілдерін қарқынды 

оқытудың әр түрлі формаларын тәжірибеге кеңінен енгізу өзекті болып көрінеді. 
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The article discusses the psychological prerequisites and the general characteristics of 

the methodological system of teaching foreign languages. In the context of accelerating scientific 

and technological progress, the question of a qualitative improvement in the education system in 

the country is directly related to the development of more advanced, scientifically based methods 

for managing educational and cognitive activities that mobilize the individual’s creative 

abilities. In this regard, the development of the theory and the widespread introduction into 

practice of various forms of intensive teaching of foreign languages seem relevant. 

Keywords: training psychology, foreign languages, training system, psychological 

prerequisites, personality development, foreign language communication. 

 

За последние годы достигнуты определенные успехи в интенсивном обучении 

различного контингента учащихся иностранным языкам, в передовой практике этого 

метода реализуются прогрессивные тенденции языкознания, педагогики и психологии. 

Основываясь на деятельностном и коммуникативно - личностном подходах, интенсивное 

обучение предлагает реалистический путь к овладению устной иноязычной речью - 

развитие у обучаемых коммуникативной способности, способности активно и свободно 

общаться на изучаемом языке. 

Теперь, располагая рабочими определениями интенсивного обучения и активизации, 

можно дать более развернутое обоснование названия рассматриваемой методической 

системы обучения. Она является интенсивной потому, что предполагает усиление 

активности преподавателя, учащихся, их учебного общения и взаимодействия с целью 

ускоренно усвоения знаний, формирование умений и навыков иноязычного общения. 

Естественное сокращение сроков обучения, которое происходит при этом, 

увеличение объема усваиваемых за одно и тоже время знаний, ускорение формирования 

умений и навыков выступают не как существенные характеристики определения системы, 

а как условия, результаты и следствия активизации деятельности и взаимодействия 

преподавателя и учащихся между собой в учебном процессе. 

Его активизация и интенсификация происходят за счет более активного 

использования психологических, личностных возможностей, которыми располагают 

преподаватель и учащийся, а так же, социально - психологических возможностей, которые 

заложены в системе характерных для развитого учебного коллектива взаимодействий и 

взаимоотношений. 

Понятие «возможности обучаемого» связано с проблемой взаимосвязи 

потенциального и актуального в развитии личности. В свое время в психологии обучения 

применительно к диагностике уровня психического развития ребенка эта проблема 

решалась Л.С. Выготским через введение понятия «зона ближайшего развития», 

обозначающего уже имеющееся, но еще не реализованные возможности 

интеллектуального развития ребенка, которые могут актуализироваться с помощью 

взрослого. Своеобразной «зоной ближайшего развития», т.е. возможностями ускоренного 

приобретения языковых знаний, формирование умений и навыков общения, располагает, 

по- видимому, любой взрослый учащийся. Однако в разнообразных видах 

индивидуального, традиционного обучения эти возможности не реализуются или 
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реализуются не полностью. Оптимальные условия для их реализации создает коллектив, 

складывающаяся в нем система специфических эффективных взаимодействий и особых 

межличностных отношений, «раскрывающих» и актуализирующих в личности ее лучшие 

стороны, способствующих ее обучению и развитию. Потенциальное здесь становится 

актуальным благодаря специфическому психологическому микроклимату учебного 

коллектива, т.е. благоприятным внешним условиям, и конечный результат развития в 

значительной мере определяется ими [1]. 

Взрослая личность обладает определенными «задатками», еще не полностью 

развившимися достоинствами или недостатками, которые могут актуализироваться под 

влиянием группы или коллектива, в которые данная личность попадет. Система 

межличностных взаимодействий или взаимоотношений, составляющих основу 

психологического микроклимата соответствующей группы или коллектива, действует на 

личность примерно так, как физический климат на растение. В каждой группе или 

коллективе личность проявляет себя в той или иной степени односторонне, главным 

образом в тех свойствах чертах, которые задаются и поддерживаются сложившимися 

здесь нормами. Они, эти свойства и черты, и получают дальнейшее развитие, а остальное, 

неактуализированное, остается в потенции. 

Личностные способности человека никогда не достигаю предела своего развития и 

способны совершенствоваться в течении всей человеческой жизни. 

Каждый достигнутый уровень их развития можно рассматривать не только с 

позиции реализованного, но и с точки зрения того, что еще может быть достигнуто. Это и 

составляет сферу возможностей личностного развития человека, в пределах которой 

можно по аналогии с интеллектуальным развитием выделить опять - таки «зону 

ближайшего личностного развития», т.е. определить те потенциальные возможности, 

которые могут быть актуализированы в подходящих для этого социально- 

психологических условиях. Такие условия и создаются «превращением» учебной группы 

в учебный коллектив с его системой эффективных межличностных взаимодействий и 

коллективистских взаимоотношений. 

Сфера потенциального выполняет важнейшую детерминирующую функцию в 

развитии личности. Она служит источником смыслообразования. Одной из форм 

потенциального выступают цели, стремления, идеалы человека. Так, С.Л. Рубинштейн 

подчеркивал, что человека как личность характеризует не только то, что он есть, но и то, 

чем он хочет стать, к чему он активно стремиться, т.е. его характеризует не только то, что 

уже сложилось и функционирует в его личности, но и то, что составляет сферу 

возможностей развития [2, с.29]. 

Благоприятные условия, которые способствуют реализации возможностей личности, 

иногда называют «усилителями». Их роль заключается в том, что они актуализируют и 

развивают потенции, каждый раз по- своему комбинируя их сочетания. 

Превращение потенциальных возможностей в актуальные особенности и наоборот 

выступает одним из существенных механизмов развития личности, характеризует ее 

динамику и движение. «Потенциальные и актуальные особенности личности по сути две 

стороны развивающейся личности. Это развитие выступает как диалектический процесс 

перехода потенциального в актуальное и актуального в потенциальное. Потенциальные 

особенности личности - это совокупный результат ее актуальной жизнедеятельности». 

Было бы неверно представлять, что личность всегда осознает свои возможности или 

пути и способы их реализации. Человек часто не подозревает о наличии у него тех или 

иных способностей. При возникновении жизненной необходимости и наличии 

подходящих условий возможности личности могут раскрыться. Это происходит тогда, 

кода связанные с ними цели становятся личностно - значимыми. В этом случае и 

происходит мобилизация сил и ресурсов личности, выявление скрытых резервов, 

зачастую неизвестных для нее самой. 
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Под личностными возможностями преподавателя и учащихся в обучении 

понимаются те, которые проявляются в активизации учебно- познавательной 

деятельности. Они обычно мало используются в других методах обучения. К такого рода 

возможностям относится повышение интереса к обучению со стороны преподавателя и к 

усвоению знаний со стороны учащегося за счет включения в их деятельность 

дополнительных положительных стимулов и мотивов, таких, например, как возможность 

развития собственной личности (умение выступать перед аудиторией со стороны 

преподавателя и умение вступать в контакты и общаться с людьми со стороны 

учащегося). Именно такое содержание мы вкладываем в наше понимание «активизации 

возможностей обучаемого». 

Процесс активизации потенциального в личности обучаемого обеспечивается 

организацией совместной творческой учебной деятельности преподавателя и учащихся в 

интенсивном обучении. Эта деятельность и складывающаяся в ней система 

взаимодействий (общения) и взаимоотношении создают фон, на котором затем 

формируются новые интересы, потребности, развиваются способности и возникает новое 

отношение к предмету деятельности. 

Обучаемые включаются в учебную деятельность, имея определенную, 

прагматически ограниченную цель и разный исходный уровень заинтересованности. 

Специальная организация учебного процесса в интенсивном обучении способствует 

появлению новых целей и интересов обучаемых. А.Н. Леонтьев, уточняя, что значит 

сделать что- либо интересным для человека, писал: «Это значит: 1) сделать действенным 

или создать вновь определенный мотив и 2) сделать искомым соответствующей цели. 

Иначе говоря, для того, чтобы возбудить интерес, нужно создать мотив, а затем открыть 

возможность нахождения цели» [3.с 78].  

С.Л. Рубинштейн придавал интересам не меньшее значение, считая, что они 

являются «предпосылкою обучения и его результатом. Интересы служат поэтому, с одной 

стороны, средством, которым пользуется педагог, чтобы сделать обучение более 

эффективным, с другой стороны, интересы, их формирование являются целью 

педагогической работы». Вряд ли можно точнее сказать о значении этого явления в 

учебном процессе [4, с 37]. 

Яркой моделью обучения, где интересы являются предпосылкой, целью, средством и 

результатом, можно считать интенсивное обучение иностранным языкам по методу 

активизации возможностей коллектива и личности. Богатая практика и 

экспериментальные исследования показали, что практически 100% случаев учащиеся, 

обучавшиеся этим методом, отмечали повышение интереса.  

Другие исследования показали, что если в начале обучения учащиеся 

заинтересованы в индивидуальных достижениях и безразличны к успехам других членов 

группы, то затее учащийся сознает пользу учебной группы для себя самого, а в конечном 

итоге столь же значимыми для него становятся проблемы группы в целом. Таким образом, 

возникновение новых потребностей, изменение мотивов в ходе учебной деятельности - 

еще один фактор обеспечения перехода потенциального в актуальное, т.е. происходит 

обогащение личности. 

Тем самым мы с уверенностью можем говорить о том, что интенсивное обучение 

реально формирует активную, творческую в учении личность и подтверждает положение 

о безграничности личностного развития человека. 

С использованием метода активизации возможностей личности и коллектива связана 

не только опора на динамику потенциального и актуального в личности, но и внимание к 

возможностям интенсификации и активизации обучения, которыми располагает учебная 

группа как коллектив. Среди стимулирующих воздействий этого рода прежде всего 

отметим, что групповое интенсивное обучение способствует возникновению у личности 

дополнительных, социально - психологических стимулов к учению. 
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В первую очередь речь идет о своеобразном групповом психотерапевтическом 

эффекте, который оказывает данный метод на преподавателя и учащихся и который уже 

был экспериментально зарегистрирован в исследовании, проведенном Е.В. Мосейко. 

Сюда же относятся положительные изменения в личности обучаемых, которые 

происходят в процессе обучения по данному методу и также были отмечены в 

специальном исследовании, осуществленном И.Е. Нелисовой. Потенциальные 

возможности, заложенные в самой системе обучения, с первых занятий на практике 

подчеркиваются преподавателем и в той или иной степени осознаются учащимися, 

становясь дополнительными стимулами их учебно - познавательной активности [5]. 

Кроме того, системой общения между преподавателем и учащимися, 

складывающейся в русле метода активизации возможностей коллектива и личности, в 

учебной группе создается и поддерживается такая психологическая атмосфера, где в той 

или иной мере реализуются такие важные социально-психологические потребности 

людей, как потребность в признании, уважении, внимании со стороны окружающих, 

авторитете. Это также дополнительно стимулирует учебно - познавательную активность 

учащихся. 

Наконец, сама по себе реально возникающая перед учащимися перспектива за 

сравнительно короткий срок овладеть навыками иноязычного общения, довольно быстро 

получающая подкрепление в достигаемых успехах, обеспечиваемых концентрацией 

учебного материала и наиболее интенсивной работой на первых занятиях, выступает еще 

одним, хотя и традиционным, но усиливающим свое влияние мотивом. 

Итак, под активизацией возможностей личности понимается прежде всего усиление 

мотивации учения, а через нее - и учебно-познавательной деятельности в целом. Ее 

обычно мало или не полностью используемые резервы в обучении иностранным языкам 

составляет все то, о чем шла речь выше и о чем еще будем говорить далее. 

В коллективе, точнее, в системе взаимодействий и взаимоотношений, 

складывающихся в процессе обучения между преподавателем и учащимися, заложены 

большие, но также недостаточно активно используемые резервы обучения. Активизация и 

интенсификация общения между участниками учебного процесса способствуют 

ускорению обмена информацией, передаче и усвоению знаний, умений и навыков. 

Учащийся, обучающийся языку по учебнику, воспринимает и усваивает только то, 

что имеется в его тексте. Вступая в активное общение с преподавателем и товарищами по 

группе, он дополнительно получает и может усвоить знания, перенять умения и навыки, 

которыми они располагают. Группа, коллектив располагают соответствующими 

дополнительными возможностями для учащегося. Когда сама организация процесса 

взаимодействия общения в группе научно обоснована и продумана, то для учащихся в 

усвоении знаний и формировании умений и навыков открываются дополнительные 

возможности. Наша методическая система является методом активизации возможностей 

коллектива, так как именно в нем общение преподавателя и учащихся организуется 

продуманно и сознательно. 

Другое и не менее важное основание для названия системы состоит в том, что она 

ориентирована на ускоренное превращение учебной группы в коллектив, на 

формирование в ней системы учебных и личных взаимоотношений между преподавателем 

и учащимися, строящихся на коллективистских началах. 

Многие выдающиеся педагоги, начиная с А.С. Макаренко, единодушно 

подчеркивали, что формирование и развитие личности по- настоящему может 

происходить только в коллективе и через коллектив. Следовательно, для того чтобы 

преподаватель мог активно использовать мотивационные резервы, имеющиеся в личности 

обучаемого, активизировать их и актуализировать стимулы, заложенные в коллективе, он 

должен позаботиться о том, чтобы как можно быстрее превратить учебную группу, с 

которой он имеет дело, в коллектив. Этому способствуют нормы, вводимые в систему 

взаимоотношений в учебной группе преподавателем, демонстрируемые им самим и 
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поддерживаемые соответствующей системой поощрений. Необходимо отметить, что 

коллективообразующий эффект обучения по методу активизации возможностей 

коллектива и личности так же экспериментально достоверно подтвержден, как и его 

«личностно- мобилизирующий эффект» [6]. 

Интенсивное обучение в единстве двух функций - формирующей (воспитывающей) 

и обучающей, организованное как творческая активная деятельность, способствует 

развитию самостоятельной творческой личности, а коллективные формы интенсивного 

обучения помогают развивать «второй тип интеллекта», имеющий большую социальную 

значимость. Имеется в виду взаимоотношения людей, их способность решать проблемы 

межличностных отношений, что абсолютно необходимо при условии, что общение с 

другими людьми занимает значительное место в жизнедеятельности каждого. 

Кроме того, в интенсивном обучении необходимо находить такие приемы работы, 

которые опираются на смысловой компонент логической памяти, активизирующий 

мышление учащихся. В связи с этим интенсивное обучение предполагает включение 

обучаемого с первого же занятия в активную мыслительную деятельность через 

специально организованное активное обучение. Создаются благоприятные условия для 

непроизвольного внимания и запоминания материала. Учитывается, что эмоционально - 

окрашенное, личностно-значимое запоминается лучше, а объединение наглядно- 

чувственного и абстрактно-логического компонентов презентации материала (положение 

о двуплановости) способствует эффективности запоминания. Вся система введения 

учебного материала отражает правильное специально организованное чередование 

запечатливания и воспроизведения, которое осуществляется в управляемом речевом 

обучении. 

Особое значение приобретает психогигиенический эффект интенсивного обучения. 

Активизация возможностей обучаемого является как бы компенсаторным 

психологическим механизмом, противодействующим кризису. Этому в огромной степени 

способствует включение обучаемого в процесс общения- обучения, в котором игра, 

игровая деятельность, являясь как бы формой этого процесса, одновременно остается 

«важным типом и уровнем функционирования личности человека». 

Итак, методическая система интенсивного обучения состоит из двух этапов - циклов, 

прохождение которых возможно, как последовательно, так и с перерывами от двух недель 

до года. Перерыв возможен, поскольку первый этап организован как законченное 

обучение, предполагающее решение двух задач: основной является задача обучения 

иностранному повседневному общению на базе отобранного словаря в 2500-2800 

словарных единиц и всей нормативной грамматики разговорной речи, а дополнительной- 

задача обучению чтению художественной адаптированной и оригинальной литературы. В 

плане обеспечения перехода на второй этап обучения после перерыва, даже если он 

длится год, решение этой второй задачи обучения оказывается главным, так как 

самостоятельное чтение художественной литературы не только поддерживает тот запас 

активного и пассивного словаря, который был, достигнут в конце первого этапа обучения, 

но и обогащает пассивный словарь обучаемого. 

Второй этап обучения, продвинутый, построен на базе 2000-2500 словарных единиц 

и на более высоком сложном синтаксическом уровне языка. Новый грамматический 

материал касается главным образом синтаксиса и предусматривает анализ явлений, 

свойственных письменной речи в сферах общественно-политической и общенаучной. 

Этот этап обеспечивает решение нескольких задач: 

Обучение развернутым, аргументированным, монологическим высказываниям в 

контексте повседневного, общественно-политического и общенаучного общения; 

Обучение переводу с иностранного языка на родной текстов общественно-

политического и общенаучного содержания; 

Обучение чтению оригинальной художественной литературы, газеты и текстов 

общенаучного характера. 
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Решение указанных задач двух этапов обучения обеспечивается, прежде всего, 

объемом исходных словарей и его распределением во времени, т.е. сохраняются 

обязательные условия интенсивного краткосрочного обучения: максимальный объем 

материала для реализации поставленных задач и минимальный временной срок пи 

максимальной концентрации во времени. 

Побочным следствием подобным образом организованного обучения является 

минимальная внеурочная работа учащихся. Главным образом это условие сохраняется на 

первом начальном этапе обучения, что связано с необходимостью высокой концентрации 

занятий во времени, а значит, отсутствием реально свободного времени для выполнения 

этой работы. Но это связано также с тем, что в период начального этапа обучения еще нет 

возможности давать учащимся домашние задания, требующего творческого 

самостоятельного решения. Поэтому домашние задания этого периода обучения 

ограничиваются в основном самостоятельной работой учащегося с аудиоматериалом 

(запись учебных текстов) и выполнением 2-3 упражнений. 

Эффективным является еще один вид домашнего задания - «переписка» с членами 

группы и преподавателем. Этот вид работы стимулируется так же, как и классная работа, 

коммуникативными заданиями, но исполнение в этом случае носит сугубо 

индивидуальный характер. 

 На втором этапе обучения благодаря распределенным во времени занятиям, а также 

в связи с возможностью обучаемых самостоятельно творчески знакомиться и 

обрабатывать новый незнакомый материал (тексты различного характера) становится 

возможным и необходимым выполнении учащимися домашней работы. Эта работа также 

подчинена коммуникативным заданиям, направленным на самостоятельное творческое 

решение учащимися каких- либо вопросов, проблем. Эти вопросы и проблемы относятся к 

сфере личных, часто профессиональных интересов обучаемых. Время исполнения этих 

заданий не регламентировано, так как их выполнение сугубо индивидуально. 
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ПСИХИКАЛЫҚ СТРЕСС ЖӘНЕ ОНЫ ТУҒЫЗУШЫ ЖАҒДАЙЛАР 

 

Матаева Г., 

Жаникулова Г., 

«Қайнар» академиясының магистранттары  

 

Қазіргі кезде ғылыми ортада,  күнделікті өмірде стресс термині өте кең 

таралған. Мұндай экстраординарлы танымалдылық, стресс концепциясы көптеген 

өмірдегі құбылыстардың түсіндірмесі ретінде  адамның психотравмалық жағдайларға 

реакциясы, қауіпті жұмыстар, әртүрлі кикілжіңдер мен аурулар. Стресс - ағзаның ен 

алғашқы  спецификалық емес бастапқы реакциясы. Ағза кез - келген  жағымсыз әсерлерге 

(аштық, шаршау, ыстық, қорқыныш, ауырсыну) жауабы деп жазған  (Г.Селье 1979). Осы 

кезден бастап ғылымда жалпы бейімделушілік синдромы,  ол автордың айтуынша  3 
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кезеңде дамиды: мазасыздық, қарсы тұру кезеңі, стресс шақыратын реакциялардың ұзақ 

әсері жалғасады  немесе өте күшті болса әлсіреу кезеңіне өтеді. 

Түйін сөздер: стресс, стресстік жағдайлар, психикалық күй, тұлға, ағза, реакция.  

 

ПСИХИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

Матаева Г., 

Жаникулова Г., 

магистранты Академии "Кайнар" 

 

В настоящее время термин стресс очень распространен в научном сообществе, в 

повседневной жизни. Такая необычайная популярность, понятие стресса как объяснение 

многих жизненных явлений, реакция человека на психотравмирующие ситуации, опасный 

труд, различные конфликты и болезни. Стресс является первой неспецифической 

начальной реакцией организма. Он писал, что организм реагирует на любые 

неблагоприятные воздействия (голод, усталость, жара, страх, боль) (G. Selye 1979). С 

этого времени общий адаптационный синдром в науке, который, по мнению автора, 

развивается в 3 этапа: тревога, резистентность, длительные последствия стресс-

индуцированных реакций или, если он очень сильный, период слабости. 

Ключевые слова: стресс, стрессовые ситуации, психическое состояние, личность, 

организм, реакция. 

 

MENTAL STRESS AND ITS CIRCUMSTANCES 

 

Mataeva G., 

Zhanikulova G., 

undergraduates of the Academy "Kainar" 

 

Currently, the term stress is very common in the scientific community, in everyday life. 

Such extraordinary popularity, the concept of stress as an explanation of many life phenomena, 

a person’s reaction to traumatic situations, hazardous work, various conflicts and illnesses. 

Stress is the first non-specific initial reaction of the body. He wrote that the body responds to any 

adverse effects (hunger, fatigue, heat, fear, pain) (G. Selye 1979). Since that time, the general 

adaptation syndrome in science, which, according to the author, develops in 3 stages: anxiety, 

resistance, long-term effects of stress-induced reactions or, if it is very strong, a period of 

weakness. 

Keywords: stress, stressful situations, mental state, personality, organism, reaction. 

 

Психикалық жағдай түсінігін анықтау «стресстік жағдай» түсінігін  талдау 

барысында «психологиялық жағдай» категориясына  сүйенейік. Әдебиеттерде көптеген 

теориялық және эксперименталды жұмыстар адамның психологиялық жағдайын зерттеуге 

арналған әдебиеттер бар.  

Ресейлік психолог Н.Д. Левитов (1955) [1] ең алғаш психологиялық жағдайда 

ерекше категорияға қойып, тұлға қасиеттері мен психологиялық үрдістерін ерекше 

қарастыруды ұсынған. Ол психологиялық жағдайды психологиялық іс-әрекет толып 

ерекшеліктері белгілі бір уақыт аралығында, психикалық жағдай құрылымы қарқынды  

және күрделі екендігін көрсетті. 

А.О. Прохоров [2] және М.Ю. Денисов (1992) [3] терең зерттеулерінде 

психологиялық жағдай тұлғаның мінез-құлық  пен уайым-қайғы мен бірге байланысты. 

Психологиялық жағдай сыртқа және ішкі әсерлерге тұлғаның белсенді толықтай 

реакциясы тұлғадағы төзімділік синдромы психологиялық іс-әрекеттің қарқынды түрінде 

көрсетіледі.  
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Л.В. Куликов [4] пихикалық жағдайдың жиі мәнге енетін түрін қажеттіліктерді 

ауысуын яғни,  көндігу түсінігін анықтаған. Мүмкіндіктер және шарттар. Сыртқы іс-

әрекеттегі  шарттар мен адамның ішкі ресурстары  арасындағы көнбеушілікті алып 

тастайтын  жүйкелік құрылым факторлары  болып табылады. Психологиялық жағдай – 

бұл тұлғаның талпыныс пен мүмкіндіктерді орта факторлар  ерекшелігі мен және олардың  

күшті әсерлеріне көндігуі.  Осыдан жағдай негізгі  құрылымы: регулятивті, синтегративті 

болып келеді.  Регулятивті ағзаның, тұлға қалыптасуының  және құрылымы арасындағы  

үйлесімді қарым-қатынас.  Интегративті және психологиялық жағдай және функционалды 

бірігіп қалыптасуына жауапты. (үрдіс-жағдай ерекшелігі) 

Регуляциялық және интеграциялық басқа психологиялық жағдай басқа 

құрылымдар қатарын бөлуге болады: белсендіргіш,  өзгергіштік, бағыт-бағдарлау, мінез-

құлықтық(В.А. Ганзен мен В.Н. Юрченко)  жүйелік талдау жұмыстарында көрсеткендей 

психикалық жағдай негізгі мінезін  тұрақты сақтау және әртүрлі орта  психикасын 

өзгергіштігі қарым-қатынасы. Ол детерминантжағдайында көрінеді: 

А) қажеттілік, тілек, адам талпынысы 

Б) оның мүмкіндіктері  (қабілеті және ішкі дүниесі) 

В) орта жағдайы (обьективті  әсері мен субьективті қабылдауы, күнделікті 

жағдайларды түсіндіруі) 

Л.В. Куликов айтуынша жағдай негізгі ерекшеліктері төмендегідей: 

-белсенділігі 

-тоникалық (индивидтік күштерінің шамасы) 

-тензиондық (ынта деңгейінің көрсеткіші) 

-Уақытша (төзімділігі, шыдамдылығы) 

-полярлы жағдайы (жайлылығы, жағымдылығы, жайсыз , жағымсыз) 

Психологиялық жағдайды қалыптастыру үрдісі  Е.Г. Ильин айтқан (1980) адамның 

3 жүйесін қатысуымен жүреді. 

Моторлық-адамның мінез-құлықтық қимыл қозғалыс реакцияларын қамтамасыз 

етеді. 

 Сыртқы және ішкі  әсерлерге  вегетативті жауабын қамтамасыз ету. 

 Психологиялық ортасы - таным процестерінің  динамикалық өсуі, эмоционалды 

мазасыздық пайда болады. 

Барлық  үш  компоненттер  көрсеткіштерін бір-бірімен салыстыру арқылы  

психикалық жағдай адамды бағалауға болады. Кез келген психологиялық жағдайдың  екі  

жағы оның даму латентті (латынша latens- жасырын, көрінбейтін) периоды. 

Е.Г. Ильин бойынша  үш  және соңғы психологиялық жағдай өз жағдайын белсенді 

табиғи дамуы. Белсенділік жағдайы бір жағынан қалыпты болуына бағытталған, ал басқа 

жағынан психологиялық жағдай жаңа қарама-қайшы іс-әрекетін дамытады. 

Психологиялық жағдай қабілеттері белгілі бір компоненттер деңгейінің 

сақталуымен, энергиясын  жұмсауымен, мазасыздық көрсеткіш деңгейінен пайда болады. 

Психологиялық жағдай  структурасында  физиологиялық, психофизиологиялық, 

психологиялық, әлеуметтік-психологиялық деңгейлерге бөлінеді:Физиологиялық деңгей – 

нейрофизиологиялық ерекшеліктері морфологиялық және биохимиялық өзгергіштігі. 

Психофизиологиялық деңгей-вегетативті реакциялар, психомоторикалар, сенсорлық 

өзгерту 

Психологиялық деңгей- психикалық функциясы және адам көңіл- күйін өзгерту. 

Әлеуметтік-психологиялық деңгей-мінез - құлық ерекшеліктері, іс-әрекеттері, 

қарым-қатынасы. 

Психологиялық жағдайлардың классификациясы. 

Құрастыруға тәуелді басым компоненттерінен психологиялық жағдай бірнешеге 

бөлінеді. Эмоционалдық, функционалдық,  мотивациялық, когнитивті сонымен қатар 

психологиялық жағдай төмендегі негізде жіктеледі.  
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1) Тұлғаның және жағдайлар рөліне тәуелді психологиялық жағдай пайда болған  

тұлғалық және жағдайлық 

2) Басым компоненттерге тәуелді: интеллектуалды, еріктік, эмоционалдық. 

3) Жағдай деңгейін  тереңдігіне тәуелді, тереңүстіртін 

4) Уақыттың өтуіне байланысты: қысқа мерзімді, созылған, ұзақ мерзімді. 

5) Жеке тұлғаға әсеріне байланысты жағымды, жағымсыз 

6) Саналы деңгейге байланысты мүмкіндік жағдайлар 

7) Себеп салдарына байланысты 

8) Обьективті жағдайдың адекватты деңгейіне тәуелді 

Стресстік жағдайлардың түрлері. 

Стресстік психикалық жағдай әдеттерінде  екі  бағыт бойынша зерттеледі. 

1) Функционалды жағдайын сипаттауда адам іс-әрекетіндегі қиын, қауіпті, 

экстремалды жағдайда іске асырудағы тиімділігін және сапасы зерттеу стресстік 

функционалдық жағдай-бұл психикалық және қимыл-қозғалыс  құрылымының адамның 

төзімділігі төмендеуінен дезинтеграция іс-әрекеттердегі жетуі. 

2) Стресстік жағдай қиын, критикалық жағдай әсерінен пайда болатын жанұядағы, 

кәсіби тұлға аралық қарым-қатынас  нәтижесі ретінде қарастырады. Бұл жерде стресстік 

жағдай негізгі  түсініктермен сипатталады.  Олар: дистресс, конфликт, кризис, аффект, 

фрустрация. 

Фрустрация зерттеушілер негізгі мәнді үш аспектіні зерттеуге алған. 

1) Фрустрациялардың сипаттамасы және бөлінуі. Фрустация шақырылуы. Оларды: 

физикалық (мысалы: бостандығынан айрылу), биологиялық (ауыру, қартаю), 

психологиялық (қорқыныш) интелектуалдылық жетіспеу, әлеуметтік- (ереже,шектеу, 

норма). 

У.С. Розенцвейг фрустрациялық жағдайдың 3 типін бөлген. 

1) айырылу, көздеген мақсатына жетудің жолы болмау; жоғалту (жақын адамын, 

үйін) сыртқы және ішкі конфликт адамдағы (цит, по Лейтес Н.С. 1978) 

2)фрустриялық мінез-құлықты сипаттау түрлері.  Мысалы: қимыл-қозғалыстағы 

қозу, апатия, агрессия, деструкция жағдайында қиналу. 

3) фрустация толеранттылығын зерттеу мәселелері  шыдамдылық, төзімділік, ауыр 

уайымнан және қатты реакциясын болмауы фрустраторлардың болса да. 

Ф.Е. Василюк фрустация құбылысымен психологиялық мәнін шыдамдылығын 

және үмітін жоғалту деп аталады. Фрустация пайда болады. Автордың айтуынша  екі  сала 

бойынша жүзеге асады. 1) ерік-жігерін басқара алмау, мінез-құлық ұйымдастыра алмау, 

сана-сезімін басқара алмау , мінезін жоғалту [5] 

Конфликт соқтығыс дегенді білдіреді. Тұлға ішілік конфликтіде мақсат, тілек, идея, 

адам құндылықтары соқтығысады. 

Кризис формасы әр түрлі құбылыстарды- тұлғаның ағзаның барлық мүмкіндіктерін 

бұзатын деңгейі невроздар, маскүнемділік, психоз, органикалық және соматикалық 

аурулар. 

Л.П. Гримак кризистің екі  типін ажыратқан. Кризис бірінші типі қатты соққы 

беретін, бұрынғы өмір деңгейін сақтап қалуға мүмкіндік бар. Кризистің екінші типі 

өмірдің мәні жоғалту, тек шығар жол тұлға өз жағдай, өмірінің мәнін модификациялау [6].  

Кризис-бұл өмір кризисі, критикалық кез және өмір жолының  айнымалы бөлімі 

Ф.Е. Василюк кризисті адам өмірінің өзекті мәні ретінде көрсетеді. Кризис ерік-жігер 

жаңалықтар алдында дәрменсіз болғанда жағдай пайда болады. 

Аффекті жағдай психологияда күшті және қысқамерзімді эмоционалды жағдай 

жатқызады. Петровский А.В, Ярошевский М.Г. қызу өтетін эмоционалды  адамның бірден 

соққы сезінулері субьект үшін күтпеген өзгерістермен байланысты өтетіндігін айтады. 

Аффектінің кейбір белгілері: 

А) өктемділік адамның бағынуы аффектілік жағдайға ойлану кезінде , психиканың 

жоғары деңгейлі белсенділігі беріледі. 
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Б) аффекттің қарқындылығы «белсенді уайымдармен өткірлігімен және 

айқындылығымен байланысты айтылады» (Левитов Н.П. 1964, с. 33) [7]. Ол адам 

сыртбейнесінен, қимыл-қозғалыстан, сөздерінен  көрініс береді. 

В)Адам аяқ-асты аффективті жағдайда қалыпты қабылдауға дайын емес. 

Негізгі әртүрлі стресстік жағдайларды қарастыра отырып, олардың  сөзсіз 

психотравмалық  факторлар, бірақ олар адам психика негізінде зерттеледі. Дистрессті 

жағдайда нәтижелі жеңу арқылы тұлғаның дамуы мен өсуіне мүмкіндіктер жасайды.  

Л.И. Анциферова өмірлік ауыртпалықтармен үш  типін бөледі [8]: 

1) күнделікті жағымсыз жайлар 

2) жас ерекшелігіне, әр түрлі өмір кезеңдерімен байланыстыжағымсыз жайлары 

(жоғарғы оқу орнына  түсе алмау, қызметтен түсу) 

3)аяқ асты бақытсыздық, қайғы  

М. Тышков қиын жағдай арасынан стресс шақыратындары ажыратты: 

1) қиын өмірлік жағдайлар (ауру, мүгедектік,қауіп) 

2)әлеуметтік жағдайға байланысты қиын жағдай (критика,бағалау, конфликт) 

3) қандай-да бір тапсырманы орындаудағы қиын жағдай. 

Сыртқы бірдей жағдай стресстік жағдайға әкелуі  мүмкін. Кейбір адам сол бір 

жағдайларға стрессоген түрінде қабылдауы мүмкін, ал басқаларға  

Психологиялық стресске төзімділік 

Көрсетіп тұрғандай сыртқы себептер мен тұлғалық стрестік жағдай арасында 

аралық фактор бар Е.П. Ильин: «себептер әлі білдірмейді, оның дамығандағы» Мысалы: 

қимыл-қозғалыс белсенділігін шектелуі гиподинамиканы білдіретін адамда гипокинез 

жағдайдың  қалыптасқандығына куә бола алмайды. 

Психологиялық стресс адам төзімділігіне әсер ететін әртүрлі  факторларды 

зерттеушілер әртүрлі құбылыстарды атаған. Тұлға үшін мәнді жайлар (Ермолаева Л.И. 

1993. Левитов Н.Д. 964 Сосновикова Ю.Е. 1975) тұлғаның субьективті бағасы (Наенко 

н.И. 1987) адам құндылықтары (Абульханова. Славская К.А. 1991.  Анцифрова Л.И. 1994) 

тұлғалық  мәнділік (Денисов М.Ю.92, Прохоров А.О.1991) психологиялық қайта жасалу 

(Анциферова Л.И.). 

Н.А.Подымов «төзімділік философиялық түсінігін толық ашу оның диалектика 

жүйесіндегі категориясынан орнын анықтау керек (1999, 273 б.). 

Диалектикалық подход өзгергіштік және төзімділік категорияларының бірлігі 

жағдайына негізделеді.  

Генсковка В.М. «сыртқы әсерлерге қарсы тұру жүйесі» (1990,  6 б.) Егер әсер қысқа 

мерзімді  болса төзімділік пайда болатын жүйе тезқалыпты жағдайға келеді. Ал әсерлер 

қозғалысы кетсе төзімділік пайда болады. Жүйедегі жағдай бірінен-екіншісіне  өтіп, 

негізгі ішкі өзара қатынасы сақталып қалады. 

Физиологиялық төзімділік-ағзаның төзімділігі орта фаторларының әсеріне –

биологиямен медицинада өзекті мәселердің  бірі В.И. Медведов (1982) ағза төзімділігін 

үш  деңгейін қарастыруды ұсынған. 

1) Төзімділік үрдісін клетка ішілік биохимиялық  процестермен және гуморальдық 

механизмдерін зерттеу. 

2)  физиологиялық жүйені жүйелер аралық үрдістерін зерттеу. 

3) себеп-салдар байланысты талдау, бейімділік реакциясы ағзаның толықтай 

стратегиясы. 

Төменде кәсіби еңбекте пайда  болған негізгі стрессогендердің жіктелуі: 

І топ. Психикалық стрестік жағдай 

- Мінез-қылықтарында, сөзінде ашу-ызаның көрінуі 

- Депрессия 

- Жамандықты сезінуі 

- Оқушыларға қарсы ызалану 

- Әріптестеріне, басшылыққа қарсы кектену 
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- Жүйкелік соққы 

- Когнитивті регидность 

- Қорқыныш 

- Мазасыздық 

- Ұялу 

- Фрустация 

ІІ топ. Адамгершілік – психикалық стрестік  жағдай 

- Әріптестеріне қарсыыза кектенудің мінез-қылықтарында көрініс беруі 

- Әріптестермен қарым- қатынаста жиіркеніштілік  сезімнің болуы 

- Уайым, жұмыста оз орнын таба  алмау 

- Әлеуметтік жоспарын құра  алмау 

- Жұмысқа қызығушылығын жоғалту 

ІІІ топ. Стрестік жағдайлардың зардаптар шегі 

- Кінәлілерді жазалау жайлы ығыр қылатын ойлар 

- Суицид туралы ойлар 

- Жұмысқа қабілеттіліктің жойылуы , сырқаттық 

- Ұйқысыздық 

- Шаршағыштық  

- Өзін басқара алмау, долылық 

Әрбір топты негізгі тереңдігімен, ұзақтығымен, қиындығымен топшаларға бөліп 

қарастыруға болады. 

Кәсіби мамандардың жеке тұлғалық структурасы. 

Н.В. Кузьмина, В.А.Сластелин, А.И.Щербаков психологтар жеке тұлғаның 

структурасының  негізгі элементтер ретінде  қызметкерлерді Кәсіби бағыты мен 

қабілеттері  бойынша бөледі. 

Жеке тұлғаның бағытылығын Н.В.Кузмина (1990) тұрақты мотивтерді, іс-

әрекеттердегі бағытын, қызығушылығын , бейімділігін, сенімін, дүниетанымынан 

туындайтын белгі ретінде қарастырады. Кәсіби қабілеттіліктің екі түрін бөледі: 

1) Перцептивті-рефлексивті кәсіби іс-әрекеттердегі обьектінің эмоционалды және 

интеллектуалды жауабы ерекше сезімтал 

2) Жобалау- бекіту ұзақ мерзімді жобалау  нәтижелері және әсер ету тәсілдері 

А.К.Маркова (1993) қызметкердің жеке тұлғалық структурасына үш компонентті  

жатқызады: 

1. Жеке тұлғаның мотивациялары (бағыты және олардың түрлері). 

2. Жеке тұлғаның қасиеттері кәсіби қабілеті, мінез-қылықтары, психикалыұқ 

құбылыстары мен жеке тұлға жағдайы). 

3. Жеке тұлғаның интегралды  ерекшеліктері  өзіндік санасы, іс-әрекеттерінің жеке 

стилі). 

Қорытындылай келгенде маманның жеке тұлғалық структурасына міндетті түрде 

төмендегі компоненттерді келтіруге болады. 

1. Бағыттылығы кәсіби іс-әрекетінің басым мотивтері ретінде. 

2. Мінез-құлқы өзіне, кәсібіне, әріптестеріне деген қарым-қатынасы. 

3. Кәсіби қабілеттері - іс-әрекеттінің нәтижелері мен кәсіби шеберлігі сай келгенде 

көрінеді.  

Маманның білімнің, өзіне деген қатынас ерекшеліктері, кәсібіне қанағаттануы 

сезімінен, бағытынан, мотивациясынан байқай аламыз. Көбіне қанағаттану мәнді  

корреляциялық қызметкердің мотивациялық жиынтықтарының оптималдылығымен  және 

эмоционалды тұрақсыздық деңгейімен байланысты. Жоғары эмоционалды тұрақсыздық 

кәсібіне қанағаттануының төмендеуімен байланысты. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ 

 

Арипов С.Б., 

магистрант Академии «Кайнар» 

 

Эта статья представляет собой краткий обзор имеющейся сегодня информации 

о проявлении подростковой агрессии. Рассмотрены основные проблемы, характерные для 

молодежи, продиктованные временем. Особое внимание уделяется конфликту и 

повышенной агрессивности как основным негативным проявлениям на данном этапе 

развития. Анализируются возможные причины подростковой агрессии. Выявлена связь 

между личностными качествами молодых людей и особенностями их поведения, 

выделены основные формы проявления агрессии на разных этапах молодости. 

Исследуются возможные причины агрессивного поведения, отражающие ситуации 

социально-ролевого взаимодействия в системе студент-студент. Актуальность и 

важность изучения этой проблемы, умение применять знания для прогнозирования и 

исправления агрессии на ранних этапах онтогенеза. 

Ключевые слова: подростковая агрессия; отношение к сверстникам; 

индивидуальные варианты агрессивности. 

 

ЖАСӨСПІРІМДЕР АГРЕССИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СЕБЕПТЕРІ 

 

Арипов С.Б., 

«Қайнар» академиясының магистранты  

 

Бұл мақала - бүгінгі жасөспірімдердің агрессиясының дәлелдеріне қысқаша шолу. 

Уақыт талабына сай жастарға тән негізгі мәселелер қарастырылады. Дамудың осы 

кезеңіндегі негізгі жағымсыз көріністер ретінде қақтығыстар мен агрессивтіліктің 

жоғарылауына ерекше көңіл бөлінеді. Жасөспірімдердің агрессиясының мүмкін себептері 

талданады. Жастардың жеке қасиеттері мен олардың мінез-құлқының ерекшеліктері 

арасындағы байланыс ашылды, жастардың әртүрлі кезеңдеріндегі агрессияның негізгі 

көріністері бөлектелген. Студент-студент жүйесіндегі әлеуметтік-рөлдік өзара 

әрекеттесу жағдайларын көрсететін агрессивті мінез-құлықтың мүмкін себептері 
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зерттелді. Бұл мәселені зерттеудің өзектілігі мен маңыздылығы, онтогенездің алғашқы 

сатысында агрессияны алдын-ала және түзету үшін білімді қолдана білу. 

Түйін сөздер: жасөспірімдердің агрессиясы; құрдастарымен қарым-қатынас; 

агрессивтіліктің жеке нұсқалары. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL REASONS FOR MANIFESTATION OF 

ADOLESCENT AGGRESSION 

 

Aripov S.B., 

undergraduates of the Academy "Kainar" 

 

This article is a brief overview of today's evidence of teenage aggression. The main 

problems characteristic of youth, dictated by time, are considered. Particular attention is paid to 

conflict and increased aggressiveness as the main negative manifestations at this stage of 

development. The possible causes of teenage aggression are analyzed. The relationship between 

the personal qualities of young people and the features of their behavior is revealed, the main 

forms of manifestation of aggression at different stages of youth are highlighted. The possible 

causes of aggressive behavior, reflecting situations of social-role interaction in the student-

student system, are investigated. The relevance and importance of studying this problem, the 

ability to apply knowledge to predict and correct aggression in the early stages of ontogenesis. 

Keywords: teenage aggression; attitude to peers; individual aggressiveness options. 

 

Важность изучения агрессивного поведения молодых людей определяется их 

возрастной спецификой. Этот возраст характеризуется изменениями, которые затрагивают 

все аспекты развития: происходит физиологическая перестройка организма; изменение 

социальной ситуации; есть чувство зрелости; стремление подростка к самоутверждению и 

самовыражению; особое значение в этом возрасте имеет общение со сверстниками. 

С одной стороны, негативные проявления, дисгармония в структуре личности, 

ограничение ранее установленной системы интересов ребенка и протестующий характер 

его поведения по отношению к взрослым указывают на этот сложный период. С другой 

стороны, в этот период развития возрастает самостоятельность ребенка, все отношения с 

другими детьми и взрослыми становятся более разносторонними и осмысленными, сфера 

его деятельности расширяется и существенно меняется, развивается ответственное 

отношение к себе, другим людям и т.д. Этот период характеризуется тем, что ребенок 

вступает в качественно новую социальную позицию, где его сознательное отношение к 

себе как к члену общества действительно формируется. 

Некоторые исследователи (P.P. Blonsky, 1979; E. Spranger, 1931 и др.) объясняют 

особенности этого возрастного периода (негативные проявления ребенка, дисгармонию в 

структуре личности, протестующее поведение по отношению к взрослым) посредством 

анатомической и физиологической перестройки. Другие авторы (Л.С. Выготский, 1984; 

Л.И. Божович, 1997; Д.И. Фельдштейн, 1972; Д.Б. Эльконин, 1989; Э. Эриксон, 1996 и др.) 

И признают важность полового созревания, акцентируют внимание на развитии 

новообразований. 

Например, Л.С. Выготский подробно рассматривает проблему подростковых 

интересов и называет ее «ключом ко всей проблеме психологического развития 

подростка». А Л.И. Божович (1997) говорит о «появлении нового уровня самосознания, 

характерной чертой которого является появление у молодых людей способностей и 

необходимости чувствовать себя как личностей, обладающих только присущими им 

качествами». 

Исследования показывают, что содержание подростковой агрессии определяется 

противоречиями, характерными для данного периода развития. 
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Прежде всего, мы отмечаем появление «чувства зрелости» и нового личностного 

статуса подростка в условиях практически неизменной социальной среды [4]. 

Чувство взрослости, которое занимает одно из самых важных мест во внутренней 

позиции подростка, состоит в том, что подросток больше не хочет считаться ребенком, он 

утверждает, что он взрослый. 

Желания подростка противоречивы. Он может чувствовать потребность в 

независимости, самореализации, избавлении от опеки и в то же время ищет не только 

внимания со стороны взрослых, но и понимания, доверия. Чтобы отказаться от авторитета, 

подростку нужен авторитет, такой взрослый, чтобы он мог полностью ему доверять [5]. А. 

А. также следует этой точке зрения. Rean (2007) и говорит, что подросток пытается 

освободиться от опеки над взрослыми («реакция эмансипации»). Но он не хочет полной 

свободы, потому что не готов к ней. 

Все это создает семантический барьер, в котором дети могут игнорировать даже 

утверждения и комментарии и признавать их несправедливыми [9, с. 104]. И, как вы 

знаете, в подростковом возрасте, когда парни начинают двигаться и быстро вспыльчивы, 

раздражение вызывает агрессивную реакцию. 

Одной из важнейших функций этого периода является повышенный интерес к 

вопросам полового развития и половой сферы. Спецификации поведения молодых людей 

по гендерным ролям, которые показывают, что у пожилых людей наблюдается рост 

интереса к противоположному полу прямо или косвенно связанных с характеристиками 

гендерных ролей. Прежде всего, подросток пересматривает свою сексуальную 

идентичность, когда это называется его соответствием или несоответствием идеям 

мужественности и женственности, принятым в его среде. 

Идеи мальчиков о доминировании мужественности связаны с определенным 

физическим образом, который сочетает в себе «крутизну», физическую 

привлекательность, легкая атлетика, физическая сила и раннее половое созревание. Чем 

агрессивнее юноши, тем легче занять высокие позиции в группе сверстников, поэтому чем 

больше драк, тем более «круто» он себя чувствует.  

В рамках эволюционных психологических убеждений исследователи признают, что 

повышенный уровень агрессии у подростков может быть корректировкой, которая 

увеличивает шансы на успех у противоположного пола. Таким образом, согласно 

исследованиям, агрессивное поведение молодых людей в большинстве случаев 

направлено на сверстников по полу, что позволяет нам говорить о конкурентах. Кроме 

того, мальчики с большей вероятностью борются за доминирование в период полового 

созревания, а успех в борьбе приводит к популярности среди девочек. 

Многие исследователи считают, что их индивидуальные особенности играют 

важную роль в формировании агрессивности у подростков. В первую очередь, происходят 

важные изменения в эмоциональной сфере молодежи. Для подростка характерны 

перепады настроения. Например, чувствительность к суждению других людей об их 

внешности или способностях может сочетаться с уверенностью в себе, а чувствительность 

часто сопровождается жестокостью. 

Эмоции подростка более сильны и более сложны в управлении, для них характерна 

выраженная аффективность. С этим связана слабость с самоконтролем и произвольной 

регистрацией эмоционально-личностной сферы, что в свою очередь вызывает 

агрессивность [5; 6]. 

Кроме того, (A.A. Rean, 1997) было установлено, что тяжесть агрессивных реакций 

коррелирует с самооценкой подростков. Поэтому агрессивные молодые люди имеют 

крайнюю самооценку (максимально позитивную или максимально негативную). 

Некоторые исследователи считают, что агрессивные дети часто сталкиваются с 

трудностями в школе. Известно, что молодые люди, находящиеся в конфликте с законом, 

часто имеют низкую успеваемость в школе, что частично объясняется их личностными 

недостатками. Из-за импульсивности и низкого самоконтроля они характеризуются 
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нестабильностью и легким отвлечением. Часто они не могут сидеть на месте, не могут 

контролировать свое внимание и не могут выполнить домашнее задание [2, с. 227]. 

Одним из важнейших направлений подросткового возраста, по мнению И.С. Кона 

(1982), это переориентация общения с родителями, учителями и вообще пожилыми 

людьми на общение со сверстниками [10]. Отношения со сверстниками для подростка 

являются одной из наиболее значимых жизненных ценностей, и социальная позиция, 

которую он занимает в классе, во многом определяет его социальное благополучие. Д. И. 

Фельдштейн объяснил стремление подростков к интимному личному и спонтанному 

групповому общению со сверстниками тем, что существует «замена» необходимости 

устанавливать новые отношения с обществом и компенсировать непонятность подростков 

в мире взрослых. 

Л.И. Божович (1997) пишет, что подросток оценивает себя не только с точки зрения 

успеваемости, но и с точки зрения своего положения в школе и отношений с детьми. 

Типичным для молодых людей является стремление получить авторитет и признание со 

стороны сверстников, что создает явную необходимость для молодых людей наилучшим 

образом отвечать их требованиям. 

Наиболее важным моментом в подростковом возрасте является «расширение 

социальной среды», которое часто связано с членством подростка в различных 

неформальных молодежных группах. В этом контексте можно предположить, что 

агрессивное поведение подростка зависит от желания сохранить членство в группе. 

В то же время поведение детей в подростковом возрасте определяется желанием 

выделиться, желанием занять высокое положение, чтобы добиться уважения и признания. 

В связи с этим для подростка становится важным, какое место он занимает в команде, его 

социальный статус в группе. 

Исследования взаимосвязи агрессивного поведения с социальным статусом 

подростка в гендерной группе (П. А. Ковалев, 1996) показали, что среди подростков с 

наивысшим социометрическим статусом («эмоциональный лидер») 48% составляют лица 

с агрессией выше среднего. 

В дополнение к возрастным доминантам, определяющим агрессивное поведение 

подростков, мы можем выделить аспекты, связанные с успехами учащихся в 

образовательной деятельности и их социальными и статусными отношениями в группе. 

Особое внимание в появлении подросткового агрессивного поведения уделяется 

роли семейного взаимодействия и социально-экономическому статусу семьи (А. Бандура, 

Р. Уолтерс, 1999; Р. Барон, Д. Ричардсон, 2001; М. Раттер, 1987; А. А. Реан, 1996; М. 

Richards, 1984 и др.). А также влияние средств массовой информации (A. Bandura, D. Ross, 

S. Ross, 1963; R. Baron, D. Richardson, 2001; C. Butner, 1991; C.N. Enikolopov, 2002; В.С. 

Собкин, 2001 и др.). 

Так, например, одним из важнейших факторов, влияющих на формирование 

личности и в определенной степени определяющих образовательный потенциал семьи, 

является материальное положение последней. Реальная оценка финансового положения 

семьи происходит только в подростковом возрасте. Неспособность выполнить свои 

желания, которая в основном связана с желанием «не защищать команду», быть модным, 

актуализирует потребность в безопасности, создает агрессию против родителей и 

сверстников. 

Кроме того, существует четкая тенденция материального благополучия семьи 

влиять на опыт молодых людей в случаях мафии. По данным исследования В.С. Собкина 

и М.М. Семантическая (2012), чем выше доход семьи, тем комфортнее чувствует себя 

подросток в школе. Регулярное психическое и физическое насилие в школьной команде 

чаще встречается у детей с низким доходом (2,9%), чем у семей с высоким доходом. 

Наибольшую обеспокоенность авторов вызывает тот факт, что каждый восьмой подросток 

из семьи с низким доходом регулярно подвергается лжи, издевательствам или 
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игнорированию одноклассников, что указывает на влияние материального благополучия 

на социальное благополучие подростка в образовательном учреждении. 

Обратите внимание, что в подростковом возрасте проблема запугивания особенно 

остра, так как выученные роли могут быть закреплены как стиль поведения в будущем. 

Кроме того, опыт переживания школьного издевательства травматичен и отрицательно 

влияет на развитие личности подростка, формирование его самооценки. 

Результаты исследования D. Pstrog (2006) показывают, что типичным 

обязательством насилия по отношению к ученикам в польской школе обычно является 

мужчина (78,06% респондентов), в то время как девочки становятся все более и более 

агрессивными (по данным 16,03% учащихся). Исполнитель насилия, по словам 

потерпевших, не относится к категории «выдающихся» студентов. Обычно он достигает 

слабого (45,15%) или умеренного (24,47%) академического успеха. Агрессоры 

принадлежат к «мошенникам» (33,34%), или их поведение одобрено в их узком кругу 

(27%). Их доминирующими чертами являются: вульгарность, склонность к 

провокационным и провокационным формам поведения, недостаточные эмоциональные 

реакции, доминирование, навязывание своего мнения силой, демонстрация своего 

превосходства и эгоизма. 

Содержание форм агрессивного поведения у молодежи варьируется в зависимости 

от возраста и гендерных ролей учащихся на данном этапе развития. 

Обсуждая основные формы проявления подростковой агрессии, отметим, что 

значительное количество исследователей используют классификацию, разработанную А. 

Буссом (A. Buss, 1957) в его работах. 

Таким образом, есть свидетельства того, что дети в возрасте 10-11 лет 

характеризуются очень критическим отношением к себе. Около 34% мальчиков и 26% 

девочек дают себе совершенно отрицательные характеристики и отмечают преобладание 

таких черт и поведения, как жестокость, жестокость, агрессивность. В то же время 

физическая агрессия преобладает у детей этого возраста, а косвенная агрессия менее 

выражена. Вербальная агрессия и негативность находятся на одной стадии развития. 

Молодые люди в возрасте от 12 до 13 лет негативно относятся к себе, в основном 

из-за суждений других людей, как взрослых, так и сверстников. В этом возрасте 

негативизм наиболее выражен: физическая и словесная агрессия усиливается, а косвенная 

агрессия, хотя и дает сдвиг по сравнению с младшими подростками, все еще менее 

выражена. 

Для подростков 14-15 лет проводится сравнение их личностных характеристик, 

поведения с конкретными нормами, принятыми в контрольных группах. Кроме того, в 

будущем произойдет словесная агрессивность, которая на 20% выше, чем 12-13 лет, и 

почти на 30% - 10-11 лет. Физическая и непрямая агрессия немного увеличивается, так же 

как и уровень негативности. 

В подростковом возрасте различия между гендерными ролями в способах 

выражения агрессивности еще более очевидны по сравнению с возрастом начальной 

школы. 

Сходную точку зрения разделяет М.А. Исаева (2008) утверждает, что у подростков 

агрессивность более открытая и грубая, она менее управляема; в них доминирует 

физическая агрессия. Девушки более избирательны в плане агрессивности, преобладает 

словесная агрессия. Непрямая агрессия у девочек более выражена, чем у мальчиков. 

Тот факт, что мальчики чаще обращаются к физическому принуждению, а девочки 

- к хитрым манипуляциям, объясняется не столько гендерными и индивидуальными 

особенностями, сколько социальной ситуацией. Многое зависит от положения подростка 

в иерархической системе в его группе. Проведенные исследования подтверждают, что 

мальчики-лидеры считают себя и воспринимаются сверстниками как более «крутые», 

доминирующие, чаще обращающиеся к физической агрессии, чем девочки. Хотя прямая 

агрессия в среднем характерна для мальчиков и косвенная агрессия у девочек, социально 
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доминирующие мальчики и девочки, не теряя популярности и авторитета среди своих 

сверстников, могут использовать обе стратегии: «лучшие мальчики» могут заинтриговать 

и разгадать сплетни, а «лучшие девочки». может драться. Другими словами, гендерные 

стандарты, представления о том, что подходит или не подходит для мальчика и девочки, 

не являются обязательными для всех, но только для «средних», а не самых влиятельных 

подростков. 

В целом результаты экспериментальной работы позволяют сделать два, на наш 

взгляд, важных вывода. Во-первых, независимо от возраста, у мальчиков все формы 

агрессивного поведения более выражены, чем у девочек, что подтверждает их склонность 

к агрессивным проявлениям. Во-вторых, полученные результаты показывают, что у 

мальчиков наиболее выражена физическая и словесная агрессия, которая часто 

проявляется в прямой, открытой форме. У девочек оно словесное, обычно проявляется в 

косвенной форме. 

Особо отметим повышенный интерес исследователей к проблеме агрессивного 

поведения девушек. По нашему мнению, это происходит потому, что в последнее время 

девочки не разочаровываются в мальчиках в проявлении грубости и агрессии, особенно 

физической агрессии, что вызывает все большие негативные эмоции в обществе. 

На самом деле агрессия девочек выглядит иначе, чем у мальчиков. Если агрессия у 

мальчиков проявляется более открыто, грубо и менее управляемо, девочки, которые рано 

научились контролировать свою агрессивность под влиянием социальных взглядов, часто 

покрываются иронией и сарказмом. В связи с этим в заявлении Г.Е. Бреслава (2007): 

«Выглядит мягче, но от этого труднее» [7, с. 47]. По его словам, девушки часто играют 

роль «закулисных зрителей» в групповых конфликтах и выражают свое одобрение 

аплодисментами, поощрением и активацией главных героев [7]. 

Кроме того, важно обратить внимание на тот факт, что неоднозначность 

требований, предъявляемых девушками к гендерным ролям, также может вызывать 

агрессивные реакции. Например, девочкам требуется послушание, скромность и забота 

дома, в школе - достижения в умственной и физической активности, так же как и 

достижения мальчиков, они узнают из средств массовой информации, что они должны 

быть настойчивыми, амбициозными, ориентироваться на себя. В результате, согласно A. 

Mаслоу (1997), Э. Эриксон (1996), девочки начинают использовать формы и методы 

агрессивного поведения, которые являются более мужскими (например, физическая и 

словесная агрессия), тем самым протестуя против традиционных представлений о 

женственности. Когда дело доходит до поведения девушек, есть много ранее 

нехарактерных реакций: желание обидеть другого человека, внезапные «гонки», 

чрезмерно агрессивная реакция на критику и частое использование физической силы в 

конфликтах. Кроме того, агрессивность у девочек-подростков становится 

преимущественно злонамеренной, а у мальчиков - демонстративной [1]. 

Именно эта несовместимость с агрессивными тенденциями девушек с 

традиционным взглядом на их поведение в обществе (женственность, проявление 

нежности и заботы о других) вызывает общественный резонанс. Люди удивляются 

многочисленным случаям жестокости девочек и решительно осуждают их. 

В зарубежной психологии подростковая и подростковая стадии традиционно 

рассматриваются как единое целое и обозначают его одним термином - подростки и делят 

его на две стадии: ранняя юность (от 11 до 14 лет) и старшие подростки (от 15 до 19 лет). 

Такое разделение соответствует принятому в российской психологии (Д.Б. 

Эльконин А.В. Петровский и др.) Распределение молодежи и подростков. 

В нашей работе мы будем придерживаться Л.И. Божович (1997), который 

относится к маленьким детям среднего (11-15 лет) и старшего (15-17 лет) школьного 

возраста, тем самым различая младший, средний и самый старший подростковый периоды 

[4]. 
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Так, по мнению большинства российских исследователей (Л.И. Божович, 1997; 

Л.С. Выготский, 1984; И.С. Кон, 1989; В.С. Мухина, 2000; А.В. Петровский, 1979; С.Л. 

Рубинштейн, 1940; В.С. Собкин, 1997; Д.И. Фельдштейн, 1988 и др.) Старшая молодежь 

интересна с точки зрения чувствительности к формированию мировоззрения и 

формированию системы жизненных ценностей. 

По мнению вышеперечисленных авторов, специфика агрессивного поведения в 

старшем школьном возрасте зависит от повышенной чувствительности в этот период. К 

возрасту самосознания, к отражению своего поведения, способности контролировать себя 

на сознательном уровне и контролировать агрессию. Таким образом, способность 

контролировать поведение снижает значимость агрессивных поведенческих факторов, 

связанных с уровнем саморегуляции у старшего подростка: эмоциональная 

нестабильность, низкий уровень самоконтроля и т.д. 

В возрасте 16-17 лет юноши и девушки в первую очередь ориентированы на 

ценности "свободы" и "развлечения". Через агрессивные проявления реализуется 

возможность получения авторитета в обществе, стремление получить более высокий 

статус в системе межличностных отношений. 

В результате исследований старших подростков (И.А. Фурманов, 2007) было 

установлено, что у мальчиков в возрасте 16 лет показатели физической агрессии имеют 

тенденцию к снижению, но в будущем уровень агрессивности восстанавливается. У 

девочек после заметного повышения уровня физической агрессии в возрасте 15 лет 

наблюдается его дальнейшая стабилизация. Усиление словесной агрессии у мальчиков 

происходит в 17 лет, в то время как у девочек два пиковых возраста: 15 и 17 лет. 

Динамика непрямой агрессии у мальчиков неравномерная, значительное повышение ее 

показателей наблюдается через 15 лет. Для девочек характерно устойчивое увеличение 

косвенной агрессии с 13 до 17 лет. 

Функция проявления агрессивного поведения ученика по отношению к учителю 

претерпевает изменения по мере взросления ребенка. 

В заключение отметим, что детали проявления агрессивного поведения у детей и 

подростков определяются возрастом и полом учащихся. Смена возрастных доминант, 

определяющая, как школьники ведут себя агрессивно, позволяет говорить о возрастной 

динамике в проявлении агрессии. Гендерные различия объясняются разными социально 

принятыми моделями поведения. В то же время, наряду с высокой степенью проявления 

агрессии у мальчиков, отмечается также повышенная агрессивность у девочек. 

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что причинами агрессивного 

поведения подростков являются возрастные доминанты, характерные для данного периода 

развития, а также ситуации, связанные с проблемами социального статуса. 
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Данная статья предназначена для рассмотрения вопроса различий между 

мужчинами и женщинами. Статья рассказывает об общих направлениях в психологии о 

гендерных особенностях. Различия в поведении мальчиков и девочек доступны 

внимательному наблюдению уже в первые дни после рождения. В дальнейшем они 

становятся все более яркими и отчетливыми; постепенно выявляются различия в 

склонностях, объекте подражания и т.д. 
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Бұл мақала ерлер мен әйелдер арасындағы айырмашылықтар мәселесін шешуге 

арналған. Мақалада психологиядағы гендерлік ерекшеліктер туралы жалпы 

тенденциялар туралы айтылады. Ұлдар мен қыздардың мінез-құлқындағы 

айырмашылықтар туылғаннан кейінгі алғашқы күндерде мұқият байқауға болады. 

Болашақта олар айқын әрі айқын бола бастайды; бейімділіктердегі айырмашылықтар, 

еліктеу объектісі және т.б. біртіндеп ашыла бастайды. 

Түйін сөздер: ерлер, әйелдер, қоғамдағы қатынас, қалыптасу, өзін-өзі бағалау, 
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This article is intended to address the issue of differences between men and women. The 

article talks about general trends in psychology about gender characteristics. Differences in the 

behavior of boys and girls are available for careful observation in the first days after birth. In 

the future, they become more vivid and distinct; differences in inclinations, the object of 

imitation, etc. are gradually revealed. 
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В современном Казахстане женщины рассматриваются в физкультурном движении, 

профессиональной деятельности и материнстве, социальной активности женщин, женской 

безработицы. Последние десятилетия богаты явлениями глобального характера. Среди 

них осознание человечеством места и роли женщины в обществе, поворот к окружающим 

ее проблемам, с одной стороны, возросшая самооценка женщины, активизация их 

деятельности, нашедшая выражение в создании национальных, религиозных организаций, 

объединение многодетных, солдатских матерей, творческих, предпринимательских, 

феминистических союзов женщин. 

Все же, чрезмерное акцентирование половых различий, жесткое 

противопоставление мужского и женского начала, традиционно осуществляемое с давних 

времен, тоже имеет свои недостатки. Как пишет И.С. Кон, «издавна шел спор, считать ли 

более желательной поляризацию мужского и женского начала, при максимальном 

совпадении индивидуальных качеств с соответствующим культурным стереотипом 

(сильный, грубый, энергичный мужчина и слабая, нежная, пассивная женщина), или, 

напротив, их преодоление и сочетание в одном лице (сильный, но одновременно мягкий 

мужчина и нежная, но вместе с тем самостоятельная женщина)? Причем на более высоких 

уровнях развития культуры и философской рефлексии предпочтение обычно дается 

второй модели, сулящей большую степень взаимопонимания полов, тогда как в первом 

случае их отношения мыслятся как иерархические, основанные на господстве и 

подчинении 1. 

В настоящее время в западной культуре осуществляется целенаправленное 

формирование образа мускулированной женщины. Наблюдается и другая тенденция – 

феминизация мужчин, формирование пассивного феминного типа личности. Все это 

приводит к тому, что приобретая некоторые свойства, присущие от природы 

противоположенному полу, теряются или плохо используются свои, данной природой 

возможности. Тем самым нарушается один из основных принципов развития природы – 

специализация разных особей в выполнении определенных функций. А ведь еще Ф. Бекон 

писал, что счастлив тот, чьи занятия согласуются с его природой. 

Маскулинный – от латинского masculinus – мужской. В научном языке имеет 

примерно тот же смысл, что и патриархатный, но подчеркивает иерархический, с 

господствующим мужским положением, принцип современной культуры. 

Феминизм (от латинского femina – женщина) – понятие, требующее определения на 

двух уровнях. С другой стороны, это широкое общественное маскулинность и 

фемининность – нормативные представления о соматических, психических и 

поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. На основе этой идеи 

западные психологи в 30-60-е годы 20 в. Создали несколько специальных шкал для 

измерения маскулинности-фемининности умственных способностей, интересов, эмоций и 

т.д. эти шкалы предполагают, что индивиды различаются по степени маскулинности – 

феминности. Все свойства в этих тестах альтернативны, то есть высокая маскулинность 

должна коррелировать с низкой феминниностью и обратно, причем для мужчины 

желательна высокая маскулинность, а для женщины – высокая фемининность. Однако не 

все психические качества делятся на мужские и женские. Кроме того, обнаружилось, что 

соотношение маскулинности-фемининности по разным шкалам может быть различным: 

человек маскулинный по одним показателям, может быть феминным по другим. 

При характеристиках, даваемых в англоязычной литературе, отчетливо 

просматривается тенденция связывать маскулинность с деятельностью, а феминизм – с 

общением. 

Многие исследователи придерживаются мнения, что целостную личность 

характеризует не маскулинность или фемининность, а андрогиния, то есть интеграция 

женского эмоционально-экспрессивного стиля с мужским инструментальным стилем 

деятельности, свобода телесных экспрессий и предпочтений от диктата половых ролей. 
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Андрогиния понимается как эмансипация обоих полов, а не как борьба женщин за 

равенство в маскулинно ориентированном обществе. 

Российских ученых вопрос о половых различиях в психической сфере интересовал 

до недавнего времени мало, несмотря на то, что еще в 1969-х гг. его поставил Б.Г. 

Ананьев со своими учениками, а позднее в социологии И.С. Кон. В настоящее время 

половые различия стали изучать довольно интенсивно, но в основном в рамках гендерной 

психологии. И опять возник спор: от чего различия в способностях, мотивах, поведении 

мужчин и женщин зависят больше – от биологического или социального? Под напором 

гендерной психологии изменились многие представления о возможностях мужчин и 

женщин. До недавнего времени, например, было твердо установлено, что различия 

мужчин и женщин по пространственному воображению, математическим способностям и 

вербальному интеллекту не зависят от факторов среды и воспитания, однако с 1980-х 

годов появились работы, в которых доказывается, что даже по этим параметрам 

биологически неопределенных различий не наблюдается. Проанализировав 1600 

исследований в отношении выявления психологических половых различий, Е. Маккоби и 

К. Джексон 2 пришли к выводу, что в большинстве психических функций нет 

врожденных различий между мужчинами и женщинами, те же различия, которые имеются 

у маленьких детей, недостаточны, чтобы обосновать неравенство половых социальных 

ролей. 

Различия в поведении мальчиков и девочек доступны внимательному наблюдению 

уже в первые дни после рождения. В дальнейшем они становятся все более яркими и 

отчетливыми; постепенно выявляются различия в склонностях, объекте подражания и т.д. 

Как отмечает И.С. Клецина 3 существуют два противоположных подхода, 

обосновывающих дифференциацию полов: половой диморфизм, половая дифференциация 

– универсальный биологический процесс, который культура только оформляет и 

осмысливает с теми или иными вариациями. Этот подход, пишет И.С. Клецина, идет как 

бы снизу «Его исходная точка- биологический половой диморфизм, который дополняется, 

системой психических различий, проявляющихся в определенном наборе 

индивидуальных различий в психофизиологических реакциях, когнитивных процессах, 

мотивации, способностях и интересах мужчин и женщин» 4. 

В общем, вопрос о половых различиях остается достаточно запутанным, и одна из 

задач заключается в том, чтобы выяснить, в какой мере половые стереотипы 

целесообразны, то есть соответствуют природе мужчины и женщины, а в какой мере они 

ошибочны. Важно, что при рассмотрении этой проблемы не было перехлеста ни в сторону 

роли биологических факторов, ни в сторону роли социальных факторов. Нельзя отрицать, 

что поведение лиц мужского и женского полов есть следствие их социализации и 

воспитания в соответствии с представлениями общества о роли мужчин и женщин. 

Специалисты отмечают, что среди очевидных параметров, отличающих одного 

человека от другого, имеются два наиболее значимых, «которые белее всего важны для Я-

концепции и социальных взаимоотношений – это расовая принадлежность и, в 

особенности, пол» Социальными психологами установлено, что имеются существенные 

различия в поведении мужчин и женщин. В ряде исследований показано, что мужчины 

прежде всего ориентируются на решение задачи, женщины во главу угла ставят 

отношения между людьми; женщины в 2 раза чаще страдают от стресса, тревожности и 

депрессии, зато в 3 раза реже совершают самоубийства и в 5 раз реже становятся 

алкоголиками; женщины более эмпатичны, мужчины более агрессивны.  
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Мақалада мектепалды даярлығында интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, 

балалардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі әдістемелік  тұрғыда сөз 

болады. Педагог-психологтар мен әдіскер-ғалымдардың құнды ой пікірлері талданып, 

оны мектепке дейінгі ұйымдарда ұйымдастырылған оқу қызметінде балалардың тілдік 

құзыреттілігін қалыптастыруда интербелсенді әдістерді пайдаланудың әдістемесі 

беріледі. 

Түйін сөздер: мектепке дейінгі ұйымдар, интербелсенді әдістер, сөйлеу тілі, 

дамыту, балалар. 
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В статье рассматриваются методические пути формирования коммуникативных 

компетенции при использовании интерактивных методов обучения предшкольной  

подготовки детей. Рассматриваются труды ученых педагогов – психологов и 

методистов и предлагаются методы использования интерактивного метода обучения 

для развития  коммуникативных компетенций у детей дошкольной подготовки. 
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The article considers methodical  ways of  forming communicative competence on using 

interactive methods of teaching pre - school children. Indicated  works of scientist  pedagogues – 

psychologists methodologists and suggested methods of using interactive methods of teaching for 

developing communicative competence of pre - school children. 
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children. 

                                                                                    
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мектепке дейінгі ұйымның мақсаты: 

«мектепке дейінгі сапалы тәрбие мен оқытуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету», - деп 

нақты  көрсетілген [1]. Көрсетілген мақсатты   іске асыруда  мектепке дейінгі ұйымдарда  

ұйымдастырылған оқу қызметінде интербелсенді әдістер арқылы балалардың сөйлеу тілін 

дамыту алға шығады. Өйткені, сөйлеу тілі жақсы дамыған бала сәйкес топтың білім беру 

бағдарламасын жақсы меңгеретіні белгілі. Мектепке дейінгі ұйымдарда сапалы тәрбие 

мен оқытуға қол жеткізу үшін ұйымдастырылған оқу қызметінде интербелсенді әдістерді 

тиімді пайдалану қажет. 

Ғалымдар тәрбиенің негізі мектепке дейінгі кезеңде қаланады деп санайды. Сол 

тәрбиенің бір түрі – тілдік тәрбие. Тіл – адам өміріндегі ең күшті құрал. Тілді мектеп 

жасына дейін және мектептің алғашқы сатысында меңгерту арқылы бала келешек өмірге 

жолдама алады, мектепте білім алуға дайындалады.  Мектеп жасына дейін тілі дамымаған 

бала мектепте жақсы оқи алмайды. Ол баланың келешегіне жағымсыз әсер етеді. Әрбір  

адамның тілді меңгеруі қалай жүзеге асатыны еске түсіріп көрейік. Тұрмысқа аса қажетті 

сөздерді әркім нәресте кезден бастап, ата-аналарынан, айналадағы басқаларынан үйрене 

бастайды. Балабақшаға келген кезде сөздік қорды байытып қана қоймай, тілдерін де 

дамытамыз. Бала тілін дамыту туралы сөз  қозғағанда ең алдымен тілдің туындайтын 

негізін, тіл туралы теориялық қағидаларды меңгеруге тиіспіз.  

«Тіл» дегеніміз - белгілі бір ұлттың ішкі заңдылықтарын қалыптасып, жүйеге 

түскен қатынас құралы екені белгілі. Ал даму деген ұғымды көпшілік әдебиеттерде  

«қарапайым түрден күрделі түрге көшу»,- деп түсіндіреді [2]. 

«Қарым-қатынас» ұғымының мәнін ашуда, тарихи тұлғалардың ой-пікірлеріне 

сүйенеміз. Ежелгі шығыс ғұламасы әл-Фараби адамдардың қарым-қатынас жасау 

мәселесіне баса назар аудара отырып, олардың сөйлеу мәнерлігіне, тіл байлығына, көп 

мән берген. «Кез келген тілді тасымалдаушыда сөздер мен әріптердің формалары олардың  

(сөзжасау ережелерімен) байланысты. Егер олардың сөздері белгілі бір дыбысталу арқылы 

айтылатын болса немесе белгілі бір әріптермен байланысты болса, онда олар 

«қатынастықты»  білдіреді. Ал ол сөздер өздерінен өздері сол сөздердің арқасында, дәл 

сол бір дыбысталулар арқасында немесе сол бір әріптермен байланыстырылуы арқасында 

соларды жеткізуші болып табылады. Егер сол сөздермен көрсетілгендердің әр идеясын 

бөлек қарастырсаң, онда олардың біреулерінің  «қарым-қатынас»  категориясына 

бағыныштылығын, ал кейбіреулерінің  қалғандарына, яғни ең сәйкес категорияларға 

бағынышытылығын табасың. «Байланыс» идеясы осындай  және онда «қарым-қатынас» 

идеясынан басқа идея жоқ»,- деген тұжырым жасаған [3 ,94 б.].  Қатынастың 

коммуникативтік жағы өзара қатынастағы индивидтердің ақпаратпен алмасуынан тұрады. 

Интербелсенді жағы қатынастағы индивидтердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруды 

қамтиды. Қатынастың перцептивтік жағы өзара түсінушілікті құрайтын серіктестіктердің 

бір-бірін қабылдау үдерісін білдіреді. 
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С.М. Жақыпов  бірлескен танымдық өнімді іс-әрекеттің төрт формасын ұсынған: 

   -  жеке дара іс-әрекет;  

   -  псевдо бірлескен іс-әрекет;  

   -  бірлескен танымдық іс-әрекет;  

   -  бірлескен  диалогтық-танымдық іс-әрекет [4]. 

Біз автордың ұсынған төрт формасында мектепке дейінгі ұйымның педагогтері 

білуі тиіс және оны ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде пайдалана отырып, бірлескен 

диалогтық-танымдық іс-әрекетке жетуге болады, - деп санаймыз.  Өйткені, оқыту 

үдерісінде қолданылатын интербелсенді әдістердің негізі бірлескен әрекеттен 

тұратындықтан, әрбір педагог педагогикалық үдерісті бүгінгі талапқа сәйкес ұйымдастыру 

үшін  автордың ұсынған төрт формасын жетік біліп, тапсырманы соған үйлестіруі тиіс, - 

деп есептейміз.  

Біздің пікірімізше, тіл дамыту деп – балалардың сөздік қорын байытуға, мағынасын 

түсініп, сол сөздерді дәл қолдана білуге, өз ойларын, пікірлерін екінші біреуге жеке 

сөйлемдер арқылы логикалық, композициялық тұтастығын сақтай отырып, жүйелі түрде 

әңгімелеу арқылы ауызша, жазуша дұрыс білдіруге, яғни “нәрсенің жайын-күйін, түрін, 

түсін, ісін сөзбен келістіріп айтып беруге” үйрету жұмыстары болып табылады. Сонымен 

қатар, мектепте дейінгі ұйымдарда жүргізілетін сөйлеу  тілін дамыту жұмысы негізінен 

мынадай мақсаттарды: 

- балалардың бақылағыштық, ойлау қабілеттері мен тілін, дүние танымын дамыту, 

әр нәрсені салыстыра талдап, жинақтап, жалпылап, нақтылап, салыстыру негізінде 

балаларды өздіктерінен қорытынды шығара білуге үйрету. 

- бала бойында қазақ тілі нормасына сай, өз сезімін, ойын дұрыс айтып, жазып бере 

алатындай дағдылар қалыптастыру.  

- балаларды ана тілін сүюге, оның алтын қорын, тамаша сырлы, көркем де нәзік сөз 

байлығын қолдана білуге, оны сезініп құрметтей білуге баулу. 

- балалардың ауызша және жазбаша тілін дамытуға септігі тиетін жұмыстардың 

оңай да тиімді түрлерін іріктеп алып, ұсыну,-  іске асыруы тиіс деп санаймыз.      

Автордың  ұсынған анықтамасы мен  әдістемелік ой-тұжырымы, тіл дамытудан 

республика көлемінде  мектепке дейінгі ұйымдарға арналған оқу-әдістемелік кешені 

бүгінде іс-тәжірибесде басшылыққа алынуда.  

Қ.Ж.Атыманова мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынас жасау 

дағдыларының жиынтығы олардың коммуникативтік біліктерін құрайтынын анықтаған. 

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың коммуникативтік біліктері – баланың 

әлеуметтік ортадағы коммуникативтік қарым-қатынасқа түсе білу дағдылары,- деген 

тұжырым жасаған. Ол төмендегідей дағдылардан тұрады: 

- баланың үлкендермен, құрдастырамен ауызша, ауызша емес құралдарды қолдана 

отырып, қарым-қатынасқа еркін түсе білуі; 

- бірлескен ісәрекетте жағымды мінез құлық таныта білуі; 

- қарым-қатынас барысында өзө ойларын еркін жеткізіп, жағымды, жағымсыз 

әдеттерді бағалай білуі. 

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың құрдастарына көмек көрсетуі, 

олардың ойын тыңдауға, заттарын олармен бөлісуге деген тілектері ерекше байқала 

бастайды. Бірлесіп жұмыс істеу, мұндай ісәрекетті біртіндеп дамыту, балалардың әртүрлі 

әсіресе оқу іс-әрекеттерінде туындайтынын, дәлелдеген [5, 12 б.]. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда ұйымдастырылған оқу қызметінде баланың тілін 

дамыту ойын, еңбек, мереке  және т.б. құбылыстар үстінде жүзеге асырылады және 

мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту үшін келесі жағдайларды ескеру қажет:   

- біріншіден, тілі даму үшін бала міндетті түрде үлкен адамдармен сөйлесу, қарым-

қатынаста болуы шарт.  Балалардың сөздік қорының баюына      – үлкендердің сөздік қоры 

жақсы стимул; 



Вестник университета «Кайнар», №2-2020 г. 

 76 

- екіншіден, үлкендердің сөйлегенін түсіну баланың ауызша сөйлеуінен бұрын 

туады. Бұл кезде біреудің сөзіне бөбектің реакциясы эмоциялық түрде сөйлемнің 

интонациясын қабылдаумен байланысты болады;  

- үшіншіден, басқа адамдардың сөзін түсінуден баланың өзінің сөйлеу үдерісі кеш 

қалыптасады.  

- төртіншіден, балалардың өздерінің сөйлеуінде тілдің грамматикалық және 

синтаксистік түрлерін дұрыс қолдана бастауы. Бұл кезең екі-үш жастан басталады да, 

мектепке дейінгі кезеңнің өзінде едәуір сатыға көтеріледі.  

Интербелсенді әдістерді  В.А. Ситаров төмендегіше бөледі: 

1. "Миға шабуыл", "білгірлер клубы", тақырыптық-көңіл көтеру ойындар түріндегі бой 

жазу ойындары. Олардың міндеттері қатысушылардың қызығушылығын арттыру, ойындық 

және ұжымдық мотивацияны жеделдету, оқылатын материалға стандартты емес әдіске 

бағыттау. 

2. Сюжетті-рөлдік немесе мазмұндық рөлдік ойындар. Өзіне нақты жағдайларды 

және оларды рөлдік ойнауға талдау жасауды жинақтайды. 

3. Құрастырмалы-рөлдік, проблемалық-рөлдік, пікір-таластық ойындар. Оларды іскерлік 

рөлдерді қабылдау және тиімді орындау дағдысын қалыптастыру, өзара әсер ету, табысты 

жұмыс істеуге, ұжымдық оқыту мақсатында пайдаланады [6]. 

Жасалған ғылыми әдістемелік талдаулар бүгінгі ақпараттық қоғамда мектепке 

дейінгі ұйымдарда балалардың тілін дамытуда интербелсенді әдістерді қолдану қажеттігін 

туындатып отыр. Бұл әрине, өз кезегінде иентербелсенді әдістердің тиімділігін 

айқындайтын баланың жас ерекшелігіне сәйкес бағдарламалық ойындар дайындалып 

ұсынылу қажет етеді.  Мысалы ретінде төмендегі ойын-тапсырмаларды ұсынамыз. 

«Өзара айырмашылығын тап»  

Мақсаты: 1. Суреттегі зәулім үймен қазақ үйді   салыстыра отырып, 

айырмашылығын тапқызу.  

2.Сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, тілін дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру.  

Көрнекілік:  слайдтан зәулім үйлер  суреттер жинағы мен құрастырмалы қазақ үйдің 

макеті. 

Ойын шарты: Үйлерді  салыстыра отырып, айырмашылығы мен ерекшеліктерін 

айтқызу. 

“Аукцион”ойын 

Ойынның мақсаты: қарама-қарсы мәнді сөздерді тез тауып айта білуге үйрету, 

сөздік қорларын молайту. 

Ойынның шарты: топты екі топқа бөлінеді. Тақтаға қағазға жазылған ұяшықтарды 

аша отырып, әр сөзге  қарама-қарсы мәнді сөздерді тез тауып айту. Егер команда дұрыс 

жауап берсе, берілген ұпайлар команданың қорына көшеді. Дұрыс жауап бермесе, ұпай 

екінші командаға көшеді. Ең көп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанады. 

Кім жылдам? 

Ойынның мақсаты: балаларды көкөністер мен жемістерді интерактивті тақтадағы 

тапсырмалар бойынша жылдам ажыратып аттарын атап, олардың не үшін қажет екенін, 

қайда өсетіні туралы білімдерін тиянақтау. 

Ойынның ережесі: Интерактивті тақтадағы жемістер мен көкөністерді туралы 

өлеңмен шыққан ретіне қарай олардың жалпы және жеке атауын атай білу. Олардың қайда 

өсетінін ажыратып айту. 

Көрнекілік құралдар: Жемістер мен көкөністердің суреті 

Ойынның шарты: балалар көкөністер мен жемістерді атап береді мысалы 

Көкөністер: картоп, сәбіз, пияз, асқабақ, қызанақ, қияр т.б 

Жемістер: алма, алмұрт, өрік, жүзім, банан т.б 

Интерактивті тақтада екі тостағанша бейнеленген соның ішіне бала көкөністерді 

атап қалам жылжытып көкөністі тостағаншаға салады, ал жемістер мен көкқнісерді 

ажыратып бояп тостағаншаға салады. 
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Сөйлеу тілін дамытудың міндеттерінің бірі сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу 

жұмыстары “тірі” дыбыстармен жұмыс істеудің негізінде жүргізіледі. Жұмыстың бірінші 

түрі жеке дыбыстарды ажыратуға байланысты  болады. Педагог дыбыстардың 

акустикасы мен  артикуляциялық құрылымын анықтау үшін суретті таблицалар береді. 

Қазіргі ақпараттық қоғамның дамуына байланысты интербелсенді әдістердің бірі ретінде 

«Ғажайыпстанға саяхат» атты мультфильмдерді оқу іс-әрекетінде пайдалану арқылы жеке 

дыбыстарды ажыратып айтуға жете мән беру көзделеді. Жұмыстың екінші түрі сөздегі 

дыбыстарды топтау арқылы жүргізіледі. Педагог әртүрлі суреттер, заттар, 

ойыншықтарды іріктеп алып, оның ішінен бөлініп алынған дыбыстарды  ажыратқызуға 

байланысты жұмыстар жүргізеді. Алдымен тұтас сөз алынады. Одан бөлініп алынатын 

дыбыстарды ажырату тапсырылады, одан кейін сөзден бір дыбысты бөліп ажырату 

ұсынылады. Сөзге дыбыстық талдау жасатылады. Балалар дыбыстарды дұрыс, анық айтуы 

және олардың айтылу айырмашылығын ажыратуы тиіс. Ал бұл балалардың дауыс 

ырғағын, сөздерді дұрыс айтуды орфоэпиялық нормада дұрыс сөйлей білуге 

дағдыландырады. Жұмыстың үшінші түрі сөйлеудегі дыбыстарды дифференциялау. 

Педагог сөздік ойын, әңгіме, сурет серияларын, өлеңді, жұмбақ, жаңылтпаш және т.б. 

тілдік материалдардан  бөлініп алынған дыбыстарды ажырата білуге үйрету жұмыстарын 

ұйымдастырады. Балалар ол дыбыстарды дұрыс айтып қана қоймай оны күнделікті дұрыс 

пайдалана білуі қажет. Тақпақ, өлең, әңгімелердегі дыбыстарды бөліп алуда педагог 

балалардың сөйлеу темпін, дауыс ырғағын, әдеби нормада сөйлеу мәдениетін 

қалыптастырады. 

Интербелсенді оқыту әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделе отырып, 

“жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру парадигмасын 

қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын 

таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары қарай 

дамытады.  

Қорыта келе, интербелсенді оқытудың келесі артықшылықтарын көрсетеміз: 

- баланың жеке өздігінен  ізденуіне мүмкіндік беріледі;  

- топтасып, жұптасып оқып үйренуге жағдай жасалады;  

- өздерін-өздері бағалауға үйренеді;  

- белсенді оқу қызметінде білім алады;  

Интербелсенді әдістер арқылы балалардың тілін дамыту жұмысы бір ғана 

сөйлеушінің басым болуы жағдайын болдырмайды. Белгілі бір мәтінді талдау негізінде 

күрделі мәселелерді шешуді, ақылды шешімдер қабылдауды, басқа адамдармен тиімді 

қарым-қатынас жасауды үйренеді. Ол үшін мектепке дейінгі ұйымдарда 

ұйымдастырылған оқу қызметінде тақырыптың мақсатына сәйкес әдістемесінде 

интербелсенді әдістерді қолдана отырып, түрлі ойындар, жекелей, жұптық, топтық және 

шығармашылық тапсырмалар орындатылуы қажет, - деп санаймыз.  
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ҰЛТТЫҚ КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ МӘДЕНИ, ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ТІЛДІК ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Есенова А., 

«Қайнар» Академиясының магистранты 

 

Бұл ғылыми мақала «Ұлттық киім атауларының мәдени, этнографиялық және 

тілдік тұрғыдан зерттелуі» тақырыбына арналған. Қазақ тілі мақтанышқа лайық, 

даналық пен тазалыққа толы. Саналы ұрпаққа берері мол. Бірақ сондай асыл 

қазынамызды зерттеп, таразылау бүгінгі егемендік жағдайдағы қазақ тілі зерттеу 

ғылымының өте маңызды міндеті болып табылады. Өйткені тілді зеттеу сол халықтың 

мәдениетін көтеріп, тілінің бар мүмкіншілігін оятуға себеп болады. Мақалада  ұлттық 

киім атауларын мәдени, этнографиялық және тілдік тұрғыдан зерттеген ғалымдардың 

еңбектері талданған. 

Түйін сөздер: ұлтық киім, мәдениет, этнография, тіл білімі, зерттеулер.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  ОДЕЖДЫ С 

КУЛЬТУРНОЙ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ 

 

Есенова А., 

магистрант академии «Кайнар» 

 

Тема научной статьи «Исследование казахской национальной  одежды с 

культурной, этнографической и лингвистической точки зрения». Казахский язык полон 

гордости, мудрости и чистоты,как драгоценное сокровище. В условиях  Независимого 

Казахстана  изучение казахского языка, историю и культуру нашего народа очень важно. 

Исследование предметов национальной одежды с культурной, этнографической и 

лингвистической точки зрения, анализ научных трудов известых ученых по данной 

проблеме является предметов данной научной статьи. 

Ключевые слова: национальный костюм, культура, этнография, лингвистика, 

исследование. 

 

STUDY OF THE KAZAKH NATIONAL DRESS WITH CULTURAL, 

ETHNOGRAPHIC AND LINGUISTIC POINT OF VIEW 

 

Yesenova A., 

undergraduate of the Kainar Academy 

 

The theme of the scientific article "Study of the Kazakh national dress with cultural, 

ethnographic and linguistic point of view." The Kazakh language is full of pride, wisdom and 

purity, as a precious treasure. In the context of independent Kazakhstan to study the Kazakh 

language, history and culture of our people is very important. Research subjects of national 

clothes with a cultural, ethnographic and linguistic point of view, analysis of scientific papers 

known to scientists on this issue is the subject of this scientific article. 

Keywords: national costume, culture, ethnography, linguistics, research. 

 

Қазақ тілі мақтанышқа лайық, даналық пен тазалыққа толы. Саналы ұрпаққа берері 

мол. Бірақ сондай асыл қазынамызды зерттеп, таразылау бүгінгі егемендік жағдайдағы 

қазақ тілі зерттеу ғылымының өте маңызды міндеті болып табылады. Өйткені тілді зеттеу 

сол халықтың мәдениетін көтеріп, тілінің бар мүмкіншілігін оятуға себеп болады. Ал осы 
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тіліміздің сан-салалы да мәнді тарихы мен мәдениетін бойына сыйыстыра зерттейтін 

тілдің этнолингвистика саласы екенін білеміз. 

Зерттеуші Е. Жанпейісов: «Этнолингвистика өзінің бітім-болмысы, табиғаты 

жөнінен жалпы тарихи категория болып табылады. Себебі ол этностың қазіргісін ғана 

емес, көбінесе өткенін зерттейді. Ал этностың өткені оның этномәдени лексикасынан 

айқынырақ көрінеді»- дейді [1, 4 б]. 

Этнолингвистиканы зерттеген ғалым М.М.Копыленко: «Этнолингвистикада 

этностың тұрмыс-тіршілігі, қазіргі болмысы мен тарихы, оның материалдық және рухани 

мәдениетінің тілдік көріністері айқындалады және жете зерттеледі»,- деп анықтайды [2, 17 

б].  

Ғалым Ж.А.Манкеева «Қазіргі тіл білімінде ұлттың рухани-мәдени қазынасы 

ретіндегі тілді зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның себебі: әр тіл өз бойында ұлт 

тарихын, төл мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, 

дәстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды 

құрылымына сәйкес ол жай таңбалық жүйе емес, ол-мәдениет айнасы. Олай болса, ондай 

жүйені зерттеуде дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіншілігі шектеулі екені 

байқалады. Себебі бұл арада тілдің қызметі тек коммуникативтік емес, ол (тіл) – 

этномәдени ақпаратты жинап, сақтаушы, жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып 

келгенде ұлтты бір бүтін етіп тұтастырушы»,- деген пікірі тіл мен мәдениеттің 

сабақтастығын, тілдің бойындағы ұлттық сипатты айқындай түседі [3, 15 б]. 

Қазақ тіл біліміндегі этнолексика этнографиялық, тарихи, лексика- семантикалық, 

этимологиялық, танымдық тұрғыдан қарастырылып келеді. Этнолексикалық қолданыстар 

тек атауыштық қызмет атқарып қана қоймайды, сонымен қатар олардың қарым-

қатынастық ролі де айқын көрінеді. Этнолексика арқылы қазақ халқының дүниетанымы, 

ұлттық ерекшелігі көрініс беріп, этнолексикаға қатысты атаулар қолданыс барысында әр 

түрлі мағыналық реңктерді кеңінен қамтиды. Қазақ тіліндегі этнолексика, этноатаулар 

ауыз әдебиетімізде, көркем шығармаларда кеңінен қолданылып, сол ұлттың табиғатын 

айқын көрсетіп бере алады. Тіліміздегі этнолексикаға жатқызылатын атаулар этностың 

тілінен, сол этнос туралы жазылған көркем әдебиеттен орын алады және ұрпақтан- 

ұрпаққа ұлттық әрі рухани байлығымыз іспетті жеткізіліп отырады. 

Ғалым Ж.А.Манкеева тұрмыстық лексикаға былайша баға берген: «Көне тамырлы 

этнолексика халықтың этномәдени тарихы және тілдік шығармашылығы туралы баға 

жетпес «ақпарат» көзі. Оның негізін құрайтын тұрмыстық лексиканың дені - ұлттық 

материалдық мәдениеттің реликті әрі рухани байлығымыздың түбірі. Себебі бұл жүйедегі 

сөздер тек атауыштық қызмет қана атқармайды. Қазақ тіліндегі заттық мәдениетке 

қатысты атаулар немесе тұрмыстық лексика қазақ халқының материалдық өндірісінің 

деңгейін, сипатын, түрлерін және шаруашылық пен  үй мүліктері, киім мен тұрмыс 

бұйымдарын әшекейлеуге қажет мұқтаждықты қамтамасыз етуге бағытталған қазақтың 

халықтық қолөнер бұйымдарын бейнелейді. Ал олар – қазақ халқының материалдық қана 

емес, рухани да байлығының көрсеткіші» [4, 7 б]. Ғалым тұрмыстық лексиканың ішіндегі 

киім атаулары тек қана киім атаулары емес, ұлттық қолөнердің сипаты екендігін баса 

көрсетеді. 

М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы киім атауларын кеңінен қамтыған.  

Жалпы киім дегеніміз – адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды 

жамылғы түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен 

қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін 

маңызы бар. Киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды 

материалдар пайдаланған. Киім тігісті және тігіссіз болып бөлінеді. Адамзат палеолит 

дәуірінде тігіссіз, байланатын лыпа киімдерді пайдаланса, неолит кезеңінде, яғни 

өсімдіктерді өру, иіру, тоқу кәсібін игергеннен кейін – иықтан, мықыннан киілетін киім 

түрлері пайда болды. Тігіссіз киім адам денесіне оралады, байланады. Мысалы, үнділіктер 

сари, шалма, шәлі; кавказдықтар бурка; римдіктер тога; ежелгі гректер гиматий; солтүстік 
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халықтары теріден жасалған тұлып; тайгалықтар тері желбегей; қиыр шығыстықтар теңіз 

жәндіктерінен киім дайындады. Аяқ киім түрлі ағаш, тері, көннен жасалады. Кеуделік 

киім пішілуіне қарай тұйық (орыс косовороткасы, эскимос анорині), алды ашық желбегей 

(камзол, шапан) болып келеді. Киім белгілі дәрежеде адамдардың жас айырмашылығын, 

әлеуметтік ерекшеліктері мен этнографиялық ортасын танытады. Көшпелілер адамзат 

тарихында атқа отыруға қолайлы болу үшін ойлап тапқан кең шалбар мен екі өңірі 

алдынан ашылатын қаусырынатын кеуде киім – шапанды адамзат өркениетіне қосты. 

Әлеуметтік дәрежесіне қарай қазақ халқы арасында би, бақсы, бай, сал-сері (жарғақ, 

шалбар, мауыты, шәйі көйлек), қойшы (шекпен, кебенек, сырттық, күләпара), балуан, 

батыр киімдері болған. Жас ерекшелігіне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен 

киімі, қалыңдық, жас жігіт, келіншек, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері үлгілерінің әшекейі, 

тігілуі, сырылып, кестеленуі әр түрлі болып келеді. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге 

қонымды, кең, мол пішілген, әшекейі, жалтырауығы аз, қарапайым, кең бола түседі. Күйеу 

киімі – ұзын төбе тымақ, қызыл манат шапан. Сонымен бірге бақсы киімі, сал-сері 

киімінің де өзіндік сәндік ерекшелігі болады. Әркімнің жеке басында іштік, сырттық, 

сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде салтанат, ғұрып киімі болады. Бір киер киім деп 

қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге 

сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер жігіт жекпе-жекке 

түсерде, соғысқа барарда киімдердің ең жақсысын, көрнектісін киген. Киім туралы жұмыс 

барысында тағы да таратып айтатын боламыз. 

Ұлттық киім – көненің көзі, бізге жеткен материалдық мәдениеттің жетістігі. Оны 

ескерткіш ретінде болашақ ұрпаққа сақтау қажет. 

Ж.Т.Ибраимованың «Қазақ тіліндегі тұрмыстық лексиканың қатысымдық сипаты» 

еңбегінде тұрмыстық лексиканың қатысымдық мағынасын сипаттау арқылы киім 

атауларының қолданыстағы  тілдік және тілден тыс факторларын, оның қалыптасу 

себептері мен қолданыстағы ерекшеліктерін  көрсеткен  [5, 4 б]. 

М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы киім атауларының қатысымдық 

ерекшеліктері ұлттық болмыс пен дүниетанымды паш ететіндігі, тұрмыстық лексиканың 

сөйлеу актісіне қатысты ажыратылған түрлері олардың қатысымдық сипатын 

нақтылайтындығы, тұлғаның сөйлеу өресі, тұрмыстық лексиканы жұмсау ерекшелігі кезең 

еншісінен алған дүниетанымы мен біліміне, қоғамға қатысты көзқарасына байланысты 

екендігі, эпопеядағы киім атауларының тура және ауыспалы маңыналарының өзектілігі 

арқылы сөз мағыналарының бай түрленімдік мүмкіндіктері бар екендігі, киім 

атауларының қатысымдық мағыналарының компоненттері оның семалық құрамының 

белсенді бөлігін құрайтындығы және т.б. қорытындылар [6, 23 б] жасалады.Тұрмыстық 

лексика атаулары қатысымдық семантика тұрғысынан талданып, семалары мен олардың 

макро, микрокомпоненттері қарастырылады. Антропоцентристік көзқарасты ұстанып, 

киім атаулардың қолданылу уәжіне көңіл аударылған, сол арқылы кейіпкердің 

көзқарасын, жалпы дүниетанымын, тілдік тұлғасын, әлемді тану ерекшелігін көрсетуге 

тырысқан. 

А.Смаилқызының «Студенттердің ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке 

қызығушылығын  қалыптастыру» атты зерттеуінде ұлттық киім үлгілерін әзірлеуге деген 

қазіргі кезеңдегі сұраныстың жоғары екендігін, оны жасауға деген қызығушылықтың 

артып отырғандығын байқауға болады. 

Қазақ ұлттық киімдерінің шығу, даму тарихын, әлеуметтік мәнін, мазмұндық, 

технологиялық, стильдік ерекшеліктерін саяхатшы-ғалымдар (И.П.Фальк, П.С.Паллас, 

И.Георги, Г.И.Спасский, А.И.Левшин және т.б.), этнографтар (Ө.Жәнібеков, С.Қасиманов, 

Ә.Марғұлан, М.С.Муканов және т.б), технологтар (С.Ж.Асанова, М.А.Нұржасарова), 

өнертанушылар (Э.Рассохина, К.Ибраева, Б.Асанова), суретшілер (Р.Д.Ходжаева, 

И.В.Захарова, Г.Тәкішева, А.Құралов, Қ.Саматұлы) ой елегінен өткізсе, қазақ ұлттық 

киімдеріне бейнеленетін ою-өрнектердің тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін, ұлттық киім 

саласынан білімдерді жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланудың жолдарын 
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педагогтар (Ұ.М.Әбдіғапбарова, С.А.Жолдасбекова, Н.Б.Рахметова, Р.А.Дәрменова) жасап 

ұсынғандығы айтылады [7, 5 б.]. 

Қазақ халқының киімдері туралы орыс көпестері, саяхатшылары, шенеуіктері 

қалдырған бірнеше шынайы еңбектерді атай аламыз. П. С. Паллас Орынбор жеріндегі 

қазақтардың киім үлгілеріндегі әлеуметтік ерекшеліктерді келтіреді. И. Г. Георги 

солтүстік шығыс өңірдің ер, әйел киімдерін жазды [8]. Кіші жүз қазақтарында тұтқында 

болған Үлкен Савваның ұлттық киімге байланысты деректері дәл және шынайы 

сипатталған [9]. А. И. Левшин еңбегінде ер, әйел киімдеріне, аяқ киім, сырт киім, бас киім 

түрлеріне толығырақ тоқталады [10]. Сондай-ақ бөкей қазақтарының киімі туралы 

А.Евреинов, көпес Я. П. Жароков, М. Н. Житков бірнеше сипаттама қалдырды. П. 

Небольсин сонымен қатар Тобыл өзенінің жоғарғы жағына қоныстанған кіші, орта жүз 

қазақтарының киімдерін де қамтыды. И. Казаньцев Бөкей қазақтарының ер, әйел киімдері 

бас киімдері, шаш үлгілеріне тоқталса, Л. Мейер Орынбор қазақтарының, В. Потто бөкей 

қазақтарының әйел, еркек киімдерін, аяқ киім, бас киім, зергерлік бұйымдарын шынайы 

сипаттайды. А. Нисченков және Шиле И. Казанцев материалдарын пайдалана отырып 

бөкей қазақтарының суреттерін салды. 

Қазақтың ұлттық киімдерінде оның этникалық тарихы мен экономикалық, 

әлеуметтік және табиғи ортаның ерекшеліктерінен туындайтын көне дәстүрлері сақталған. 

Олар пайдалану, қолдану ерекшеліктеріне байланысты күнделікті және сәндік киімдерге, 

жыл мезгілдеріне қатысты қыстық, маусымдық және жаздық киімдер болып бөлінеді. 

Қазақтың ұлттық киімдерін жас пен жыныс ерекшелігіне қарай: сәби, бала кездегі 

киімдер, жігіт, қыз боз бала дәуірінің киімдері, орта жас, сар кідір кезеңдегі киімдері деген 

сияқты түрлерге жіктеуге болатындай. Сондай-ақ қандай кәсіби салаға қатыстылығына 

қарай – жұмыс киімдері, бір киер сәндік киімдер, үй киімдері, іш киімдер, сырт киімдер, 

аңшы, малшы, басшы, жауынгер киімдері деп те бөлінеді. Жыл мезгіліндегі тұтынысына 

қарай жаздық, қыстық, күз-жазғытұрымғы киім деп ажыратылады. Адамның дене 

мүшелеріне сәйкес бас киім, ұлы дене киім, аяқ киім деп жіктеледі. 

Тарихи-ғылыми әдебиеттерге (Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, С.Қасиманов, С.Асанова 

және т.б.), альбомдар мен энциклопедияларға жасаған талдау қазақ ұлттық киімдері 

жіктемесінің бір жүйеге түсірілмегендігін, олардың әрбірінде әр түрлі белгілеріне қарай 

топтастырылғандығын көрсетті. Мәселен, С.Қасиманов еңбегінде «іштік, сырттық, сулық, 

бір киер киім», Ө.Жәнібеков – «салтанатты киім, күнделікті киім», С.Асанова – «ерлер, 

әйелдер, балалар киімі, бас киім, аяқ киім», Н.Әлімбай – «бас киім, сырт киім, бой киім, 

аяқ киім»,  Қазақстан ұлттық энциклопедиясында – «ішкі, сырттық, сулық, бір киер, 

сәндік, салтанат-ғұрып киімдер» түрлері берілген. [11, 13 б.]  

Киім тақырыбына қалам тартқан этнограф С.Қасиманов қазақтың киімін сипатына 

қарай iштiк, сырттық, сулық, бiр киер, сәндiк және кейбiрiнде салтанат ғұрып киiмi деп 

бөледі. Бiр киер киiм деп қымбат маталардан әшекейлеп тiгiлген, той-думандарға, жиын-

топтарға барғанда, өзге елге сапарға шыққанда киетiн сәндi киiмдердi атаған. Қазақ 

салтында ер жiгiт егеске түсерде, соғысқа барарда киiмдердiң ең жақсы көрнектiсiн киген. 

Iштiк киiмдерi – көйлек, дамбал, желетке, қамзол, кәзекей, сырттық киiмдерге – шапан, 

күпi, кеудеше, тон, шидем, сулық киiмдерге— шекпен, қаптал шапан, кебенек, кенеп, 

сырттық жатады. Қазақ киімінің дәстүрлі көркемдік ерекшеліктері, көне түркі тектес 

тайпалардың өнері, мәдениетімен байланысы, даму процесі туралы зерттелген көптеген 

ғылыми еңбектер қазақ этнографиясының қазынасы болып табылады. 

Жалпы ұлттық киім үлгілері халқымыздың шаруашылығын, этникалық 

дәстүрлерін, әлеуметтік қатынастарын, діни көзқарастарын, эстетикалық нормаларын 

айшықтайды. Қазақ халқының ұлттық киімінің әр рудың, әр аймақтың өз ерекшеліктері 

бар. Көшпелі қазақтар киімінің ерекшелігі – қыстың қатты суық болуына байланысты 

қалың, ұзын формада тігілді. С. И. Руденко, И. Фальк, И. Г.Георги, П. С. Паллас, В. В. 

Радлов, сондай-ақ Ш. Уалиханов, Х. Арғынбаев, И. В. Захаров т.б.еңбектерінен қазақ 
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киімінің тамыры тереңде жатқандығын, негізгі шикізат аң терісі мен мал терісі, жүні 

болғандығынан мағлұмат алдық. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ЭПИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРДЫ 

ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫРМАНДЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ  

 

Есенов А., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Бұл мақала қазақ әдебиеті сабағында эпикалық шығармаларды оқытуда 

оқушылардың оқырмандық қабілетін дамыту мәселесіне арналған. Сонымен қатар, 

мектептік жүйеде жоғары сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын 

тәрбиелеу, оқырмандық қабілетін дамыту, жоғары сынып оқушыларының әдеби дамуын 

жетілдіру мәселесі қарастырылады. Осы тұрғыдан алғанда, оқырмандық қабілетті 

дамыту мәселесін зерттеу өзінің өзектілігін, мектептегі әдеби білім беруде аса 

қажеттілігін айқындауға негіз болады. 

Түйін сөздер: қазақ әдебиеті, эпикалық шығармалар, оқушы, оқырман, қабілет, 

дамыту. 

 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ КАЗАХСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Есенов А., 

магистрант академии «Кайнар»  
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Данная статья посвящена проблеме развития читательских способностей 

учащихся при изучении эпических произведений на уроках казахской литературы. Кроме 

того, в школьной системе рассматриваются вопросы воспитания читательских 

интересов старшеклассников, развития читательских способностей, совершенствования 

литературного развития старшеклассников. С этой точки зрения, изучение проблемы 

развития читательских способностей является основой для определения своей 

актуальности, наиболее востребованной в литературном образовании в школе. 

Ключевые слова: казахская литература, эпические произведения, студент, 

читатель, умение, развитие. 

 

DEVELOPMENT OF READING ABILITIES OF STUDENTS IN THE STUDY OF 

EPIC WORKS IN THE LESSONS OF KAZAKH LITERATURE 

 

Yesenov A., 

undergraduate of the Kainar Academy 

 

This article is devoted to the problem of development of reading abilities of students in 

the study of epic works at the lessons of Kazakh literature. In addition, the school system 

addresses issues of educating high school students ' reading interests, developing reading 

abilities, and improving the literary development of high school students. From this point of 

view, the study of the problem of development of reading abilities is the basis for determining its 

relevance, the most popular in literary education at school. 

Keywords: Kazakh literature, epic works, student, reader, ability, development. 

 

Қазақстан Республикасының қазіргі уақыттағы білім беру саласында жүргізіп 

жатқан реформалары мен оны жаңарту бағытындағы түбегейлі өзгерістер жалпы орта 

білім беру жүйесін дамытуды әлемдік білім кеңістігімен сабақтастықта қарастырады. 

Бүгінгі қоғамның шығармашылықпен әрекет ете алатын құзіретті тұлғаға мұқтаж екенін 

күнделікті өмірдің өзі дәлелдеп отыр, сол себепті жалпы орта білім берудің басым 

бағыттардың бірі – жеке тұлғаға бағытталған білім және тәрбие берумен ерекшеленеді. 

Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының ой-өрісін, 

зияткерлік қабілеттіліктерін, шығармашылық мүмкіндіктерін, тұлғалық әлеуетін дамытуда 

қазақ халқының ұлттық коды болып табылатын көркем әдебиеттің орны ерекше. Әдебиет 

– адам баласының сан ғасырлық тарихының куәсі, ата-баба аманаты, ұлттық көркем 

шежіресі. Әдебиет – уақытпен бірге жасарып, жаңарып, жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа 

жетіп отыратын рухани мәдениеттің бір саласы.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 2018 жылғы 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан халқына жолдауында адам капиталына баса көңіл бөлді. Сондықтан, онда: 

Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды 

жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 

бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту тиіс – деп көрсетті [1]. Сондай-ақ, 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Ұлттық салт-

дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда 

ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің 

ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан 

жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» деп түйіндеуі 

мектеп оқушыларының әдебиетті саналы түрде оқып зерделеуін міндеттейді [2]. Сол 

себепті оқушылардың рухани мәдениеттің жаңғыруын ұлттық әдеби мұраларға деген 

қызығушылық пен құрмет тұрғысында түсінуі көркем әдебиетті, эпикалық шығармаларды 

оқуға деген оқырмандық қабілеттіліктерімен сабақтасып жатуы тиіс. 
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Көркемдік әлеміндегі ұлттық әдеби мұраларды құрметтеу көркем әдебиетті түсініп, 

кітап оқу арқылы қалыптасады. Сөз зергері, қазақ халқының көрнекті жазушысы, қоғам 

қайраткері Ғ.Мүсіреповтің «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа 

қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да тиылар едік», – деген ойы 

бұған дәлел бола алады [3, Б. 16]. Кітапты таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен 

түйсіну, алған әсеріңді өзіңнің өмірлік қажетіңе жарата білу – әркімнің білігі мен біліміне 

байланысты.  

Жалпы білім беретін мектептегі оқу пәндерінің жетекші критерийлерінің бірі – 

оның білім мазмұнының тәрбиелік, өнегелік мәні болса, қазақ әдебиетінің білім 

мазмұнының негізгі құрамдас бөлігі болып саналатын эпикалық шығармалар 

оқушылардың дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын қалыптастырудың, өзін-өзі жүзеге 

асыруының құралы ретінде көрініс табады. Оқушының әдеби білім негіздерін меңгеруі 

оның оқу әрекетіндегі субъектілік қызметімен байланысты екендігі қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту әдістемесінің көшбасшысы болған А.Байтұрсынұлының «оқудың негізі – 

баланың өз бетінше білім алуы» деген пікірімен сабақтастасып жатса [4, Б. 79]. 

М.Жұмабаев «баланы сұлу әдебиетпен етене жақын таныстыруға» ерекше мән берген. Бұл 

айтылған пікірлерді қазақ әдебиетін оқытуда оқырмандық қабілеттерді дамытудың негізі 

бастамасы деп түйіндеуге болады. Өйткені, өз бетінше білім алу, әдебиетпен жақын 

танысу оқушының бойындағы барлық қабілеттіліктердің дамуына ықпал етеді [5, Б. 85]. 

 Қазіргі жаһандану жағдайындағы мәдениетаралық байланыстар, оқыту үдерісіндегі 

инновациялық әдістер және білім мазмұнының интеграциялануы мектептегі оқу 

пәндерінің тұлға дамытушылық әлеуетін айқындай отырып, пәндерді оқытудың 

әдістемесіне үлкен жүк артады. Аталған мақалада эпикалық шығармаларды оқытуда орта 

сынып оқушыларының оқырмандық қабілетін дамытудың әдістемесі 

қарастырылатындықтан мұғалім мен оқушының өзара субъектілік іс-әрекеттері 

басшылыққа алынады. Мұнда оқып-үйренуге қажетті шығармалардың екі түрі 

ұсынылады. Біріншісі – хрестоматиялық мәнге ие болған шығармалар. Екінші түрі – 

сыныптан тыс оқу тізімі ретінде берілетін шығармалар. Бірақ, оқушыларды онымен ғана 

шектеп қоймай, тәрбиелік, білімдік мәні зор жаңа туындыларды сұрыптап ұсынуына 

оқытушының еркі бар. Демек, пән мұғалімі – мектеп оқушыларының көркемдік талғамы 

мен оқырмандық қабілетін дамыту үшін күнделікті сабақ барысында да сыныптан тыс 

оқуға бағыт беруі, үздіксіз басшылық жасауы, оны жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін 

қарастыруы, оған кең өрісті жоспар жасауы тиіс.   

Қазақ әдебиеті сабақтарында эпикалық шығармаларды оқыту арқылы 

оқушылардың оқырмандық қабілеттерін дамыту әр жылдардағы оқыту әдістемесінде 

айтылып жүрсе де, бұл мәселе арнайы зерттеу нысаны ретінде қарастырылмаған. Көркем 

әдебиетті оқу мәселесіне арналған зерттеулерде оқырмандық қабілетті қалыптастыруға 

ықпал ететін оқу әрекеттері көптеген ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Олар, 

оқырман құзіреттілігін қалыптастыру мәселесімен Л.А.Шейма, М.Х.Манликова және 

Т.Қ.Жұмажанова сыныптан тыс оқу арқылы кітап оқуға дағдыландыру, оқырманның қазақ 

әдебиеті туындыларына қызығушылығын қалыптастыруды А.Тамаев, К.Г.Нұрахметова 5-

8 сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын қалыптастыру және тәрбиелеуді 

зерттеді. 

Бүгінгі таңда орта сынып оқушыларының эпикалық шығармаларды оқу 

белсенділігі, оқырмандық қызығушылықтары мен мәдениетінің төмендеп кетуі жеке 

адамның ғана мәселесі емес, бұл − қоғамдық-әлеуметтік құбылыс. Бұған мына себептерді 

жатқызуға болады: қоғамдық-әлеуметтік саладағы өзгерістердің қарқындылығы; 

жаһандану жағдайындағы мәдениетаралық байланыстардың ықпалы; интернеттің пайда 

болуы, дамуы; электронды ақпараттық құралдар әсерінің күшеюі; оқырмандық қабілетті 

дамытатын мақсатты жүйенің болмауы тұрғысынан алғанда, оқырмандық қабілетті 

дамыту мәселесін зерттеу өзінің өзектілігін, мектептегі әдеби білім беруде аса 

қажеттілігін, тақырыптың өзектілігін айқындауға негіз болды. 
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Қазақ халқының тарихы мен мәдениеті, өнері, жалпы руханиятында әдебиет 

пәнінің алатын орны білім беру жүйесінде айқын белгілеген. ХХІ ғасырдың мектеп 

оқушыларының әдеби туындыларды, әсіресе эпикалық шығармаларды оқуға 

қызығушылығы әдебиет сабақтарында ғана емес, сонымен қатар өзбетінше оқуға 

дағдылану іс-әрекеттерінде де көрініс табуы тиіс, өйтккені қызығушылық адам бойындағы 

қабілеттерді дамытуға түрткі болады.Қазақ әдебиеті сөз өнерінің пәні болғандықтан оны 

оқыту әдістемесін жан-жақты дамыту, оқушы білімін жоғары деңгейге көтеру, пәннің 

мазмұндық сапасын жақсарту мәселесіне қазіргі уақытта үлкен мән беріледі. Жалпы білім 

беретін мектептердегі «Қазақ әдебиетi» оқушыларға сөз өнерінің құдіретін ұғындырып, 

көркемдiк әлемiндегi тұтастықты, қоршаған ортадағы үйлесiм мен жарастықты және 

адамзат баласына тән барлық iзгi қасиеттердi оқушы бойына ұялатуда ерекше орын 

алатын оқу пәні болып табылады. 

Әдебиеттің мұндай қызметтері Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында айтылған: «Оқушылардың рухани дүниесін 

байыта отырып, эстетикалық, интеллектуалдық, көркемдік, адамгершілік, азаматтық 

тәрбие беру, оқырмандық талғамды қалыптастыру, әдеби мұраны және онда белгіленген 

құбылысты эстетикалық тұрғыда қабылдауға қажетті білім және білікпен қаруландыру», – 

деген тұжырымдармен беки түседі [6, С. 217]. Ендеше, әдебиет сабақтарында оқырмандық 

қабілет пен көркемдік талғамды қалыптастыру оқушылардың әдеби материалды шынайы 

эстетикалық мән-мазмұнда қабылдауға қажетті білім және білікпен, іскерлік дағдыны 

игеруімен байланысты деп айта аламыз. 

Эпикалық шығармаларды оқытуда оқырмандық қабілетті дамыту оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне, көркем шығарманың ішкі табиғатына, оқырмандық және өмірлік 

жинақтаған тәжірибесіне сай үздіксіз оқып-үйрену, оған машықтану арқылы ғана жүзеге 

асатын күрделі үдеріс. Оқушы көркем шығармамен неғұрлым жасырақ кезінде танысып 

үйренсе, оның оқырмандық қабілеті де, шығарманы қабылдауы да соғұрлым ерте 

қалыптасатындығын, әрі терең, әрі тиянақты дамитындығын зерттеуші-ғалымдар 

дәлелдеген. Бұл кезең негізінен мектеп жасындағы мерзімге тиесілі. Сол себепті әдебиетті 

оқытуда бастауыш сыныптан бастап оқушының кітап оқуға деген ынтасын арттырып, 

оқырмандық қабілетін ашуға жағдайлар жасалуы тиіс [7, С. 39]. 

Қазіргі мектепте кітап оқуға деген мотивацияны ең басты мәселе десек артық 

айтпаймыз, өйткені мотив іс-әрекеттің қозғаушы күші, ояту мен ынталандыру 

функцияларын атқарады. Бастауыш мектеп жасы оқуға деген ынтаның негізін 

қалыптастыруға қолайлы жас. Оқырманның өз бетінше авторды түсінуге бағыттануы және 

оқылған мәтінге оң эмоциялық-бағалаулық көзқарасы оқуға деген оң мотивацияны, демек, 

дамыған оқырмандық іс-әрекетті де сипаттайтын маңызды сәттер болып табылады. 

С.Л.Рубинштейннің еңбектерінде көрініс тапқан жалпы ереже бар. Ол былай деп жазған 

болатын: кез келген мәтін ойлау әрекеттің шарты ғана: мәтінде объективті бар нәрсе, 

оқырман басында субъективті формаға ие бола алады және бұл субъективті форма 

оқырманның жеке ойшылдық әрекетінің нәтижесі [8, С. 69]. 

Оқуға деген мотивацияның жоғары деңгейінің негізгі көрсеткіші деп – 

оқырмандардың авторлық бағалауды түсінуіне және мәтінге тұрақты, оң көзқарасын 

санауға болады. Кітап оқуға деген мотивация – ол оқушының оқырмандық іс-әрекетке 

белсенді бағытталуы. Егер оқушы белсенділігі оқу барысында басқа адамдармен қарым-

қатынас жасауға бағытталса, онда әңгіме, әдетте, әр түрлі әлеуметтік мотивтер туралы 

болмақ. Басқа сөзбен айтқанда, бір оқушыны танымдық үдерістің өзі ынталандырса, енді 

бір оқушыны басқа адамдармен қарым-қатынас ынталандырады [9, Б. 150].  

Оқырман мотивациясының тұрақтылығы – ол ұзақ уақыт бойы белсенді 

оқырмандық қызметті қамтамасыз ететін динамикалық сипаттама. Тұрақтылық туралы 

жүйелі ұғымды негізге ала отырып, зерттеушілер оны төмендегі сипаттамалармен кешенді 

түрде бірге қарастырады: күш, меңгерушілік, іс әрекеттілік, үдеріске бағыттанушылық 
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және т.б.  Оқуға деген тұрақсыз мотивация деп үнемі сыртқы факторлардың ықпалын 

қажет ететін мотивацияны айтады (мәжбүрлеу, қорқыту, марапаттау және т.б.). 

Орта мектептегі әдебиет сабақтарын шығармашылық жұмыс деп түсінетін 

мұғалімдердің қай-қайсысы болсын өз ісін ұйымдастыруды оқушы қызығушылығын 

оятудан бастайтындығы жайдан-жай болмауы керек. Өйткені, ондай ұстаздар оқушы 

қызығушылығы өз бетімен оянбаған жағдайдың өзінде, соған мәжбүр ететін әдістемелік 

жолдарды тынымсыз ойластырып, еңбектенеді. Бұл ретте мәскеулік мектеп мұғалімі 

Е.Н.Ильин оқушының шығармаға қызығушылық танытып, ықыласын аудару үшін 

қолданатын көп әдістерінің бірі ретінде өз тәжірибесін ортаға салды. Онда ол: «...Кітапты 

оқып шығуға мәжбүр ететін бетті іздеймін. Бірақ оны табумен іс бітпейді. Оған қоса 

қызықты өтіп талдап шығу керек. Бастаған бет бүкіл кітапқа қарай жетелеу керек. Өзімнің 

оқу өнеріммен таңдандыруға тырысамын; жай мәтіннің негізінде емес, керісінше мәтіннің 

өзімен шешілуі мүмкін проблемалар қоямын; бүгінгі балаларға айрықша қиын 

соғатындары ұғынықты, «қарапайым» нәрсемен қызықтырып әкету үшін ауырлауынан, 

күрделіден бастамаймын. Менің сырым кітапты тезірек ашып, бәрін соған бағындыру. 

Осы! Сыныппен тілдесу – кітапты «сөйлетпейінше», қыңыр тірлік. Сабақтың міндеті, әсілі 

кітапты түгел қамту емес, қайта ішінара талдау арқылы оған ықылас туғызу. Оқушының 

кітапқа сенуі, оқығысы келуі және кейіннен оған қайтадан оралуы үшін ол өз парақтарын 

да табуы керек. Сөйтіп, қызықтыра отырып, баурап әкету ұстанымын қалыптастырамын!» 

– дейді [10, С. 48]. Айтылған жайттан тәжірибелі жаңашыл мұғалім Е.И.Ильин оқушының 

оқырмандық қызығушылығын мәтіннің ішіне ену үдерісіндегі ең басты ұстаным ретінде 

қарастыратындығын байқаймыз. Сабақ барысындағы, шығарманы талдау үстіндегі ой 

операцияларының өн бойында қызығушылық та, оқырмандық қабілет те егіз қатар жүзеге 

асады.  

Көркем туындыдағы әдеби кейіпкерлердің қоғамдық құбылыстарға қатысы, 

мақсаты мен мұраты, өмірге көзқарасы, қарым-қатынас мәдениеті өзін қоршаған ортадан 

әлеуметтік-философиялық ой түюі секілді тағы басқа қасиеттерінің көрінісі ересек оқушы-

оқырманның өз бойындағы осындай қасиеттерді оятуына, дамытуына мүмкіндік береді, 

өзінше ойлануына, өмірлік құбылыстардан қорытынды жасауына ықпал етеді. Сөйтіп 

шәкірт ойына қозғау салады, қиялына қанат бітіреді. Әдеби туындының оқырман 

алдындағы негізгі міндеті де осы болып табылады. Қазіргі мектеп оқушыларының көркем 

әдебиетке деген қызығушылығының төмендеуі қоғамдағы ең күрделі мәселелердің бірі 

деп саналады. Бұл мәселе тек бізде ғана емес, шет мемлекеттердің көбінде, тіпті кітап 

өркениеті дамыған Батыс Еуропа елдерінде де кең етек алып отыр. Кітап адамды өмір 

сүруге құлшындырады, ақыл-ойын дамытады. Қай жағдайда болмасын адамның ішкі 

сезіміне әсер ететін қозғаушы күштің бірі ретінде көркем шығармалардың орны бөлек.  

Осы орайда, әдебиет сабақтарында оқушылардың көркем шығарманы 

қабылдауының үш түрі жиі байқалатынын айтамыз: 
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Сурет 1. Орта сынып оқушыларының эпикалық шығармаларды оқырман ретінде 

қабылдау түрлері 

 

Қорыта айтқанда, орта сынып оқушыларының оқырмандық қабілетін дамыта 

отырып, әдеби білім беру ісі, тұтастай алғанда, олардың адамгершілік сапалары мен 

эстетикалық таным-талғамын, қоршаған ортаға, өмірге шығармашылық көзқарасын, 

азаматтық ұстанымын қалыптастыруға ерекше әсер ететін аса қажетті де маңызды жұмыс 

болып табылады 
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М.ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КИІМ 

АТАУЛАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ-МАҒЫНАЛЫҚ ТОПТАРЫ 

 

Есенова А., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Мақала «М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы киім атауларының 

тақырыптық-мағыналық топтары» тақырыбына арналған.  Онда қазақтың ұлттық 

киімдерінің алуан түрлілігі, оның әлеуметтік мәнінің кеңдігі, бірқатар ерекшеліктерге ие 

екендігі, атқаратын қызметтерінің жан-жақтылығы, шығу, даму тарихының тереңдігі, 

қоғамдық қатынастық, тәрбиелік мүмкіндіктерінің жоғарылығы, құрастыру, әзірлеу 

технологияларының  сан түрлілігі мен көп қырлылығы, еңбек операцияларының қиындығы 

мен күрделілігі, дизайнының мазмұндылығы айтылады.  

Түйін сөздер: М.Әуезов, «Абай жолы», роман-эпопея, киім атаулары, тұлттық 

киімдер, әдебиет.  

 

ТЕМАТИЧЕСКО-СМЫСЛОВЫЕ ГРУППЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В 

РОМАН ЭПОПЕЕ М. АУЭЗОВА «ПУТЬ АБАЯ 
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Есенова А., 

магистрант академии «Кайнар» 

 

Тема научной статьи «Тематическо-смысловые группы национальной одежды в 

роман эпопее М. Ауэзова «Путь Абая». В научной статье исследовательской 

рассмативаются вопросы казахской национальной одежды, их разнообразие, социальное 

значение, универсальность,  разработка технологии и  сложность дизайна, которые 

имеют широкий спектр функций.  

Ключевые слова: М. Ауэзов, «Путь Абая», роман-эпопея, имена одежды, 

национальные костюмы, литература. 

 

THEMATIC-SEMANTIC GROUP OF NATIONAL CLOTHES IN THE EPIC 

NOVEL AUEZOV «THE WAY OF ABAI» 

 

Yesenovа A., 

undergraduate of the Kainar Academy 

 

Subject scientific articles thematic-semantic group of national clothes in the epic novel 

Auezov «The way of Abai». The research topic rassmativayutsya issues of the Kazakh national 

dress, their diversity, social value, versatility, development of technology and the complexity of 

the design, which have a wide range of functions. 

Keywords: M. Auezov, "Abai's way", novel-epic, names of clothes, national costumes, 

literature. 

 

Әлеуметтік дәрежесіне, қызметіне байланысты ұлттық киімдер мынандай да топқа 

бөлінеді: жоғары текті қазақтардың киімі, сал-серілер киімі, сән-салтанат киімдері, ұлттық 

ойын-сауық, жарыстарда киетін киімдер, ғұрыпты киімдер, қазақтың неке киімдері, күйеу 

жігіт киімі, қалыңдық киімі, дінге байланысты салттық және ғұрыптық киімдер, діндарлар 

киімі, жерлеу рәсіміне байланысты өлікке кигізілетін киім, аза тұтушылардың қаралы 

киімдері, қазақтардың ертедегі сулық және кәсіптік киімдері, малшылар киімі, аңшылар 

киімі, батырлар киімі және т.б. Қазақтың ұлттық киімдерінің түрлері мен атауы көп. Тіпті 

киімдерді ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз үлгілері деп те танып жатады. Сондай-ақ, кейбір 

киімдер ру, тайпа аттарымен де былайша аталып, танылады: қыпшақ тымақ, арғын тымақ, 

найман тымақ, адай бөрік, қызай бөрік т.с.с. Қазақтың ұлттық киімдерін географиялық 

аймағына қарай Жетісу үлгісі, Арқа үлгісі деп те атау кездеседі. Бірқатар қазақ 

киімдерінің үлгісіне көршілес орыс, тәжік, қырғыз, түркімен халықтарының киім тігу 

мәнерінің де әсер еткені мәлім. Ал енді көне ғасырларда пайда болған қазақтың көптеген 

киім түрлері мен үлгілері бізге жеткен жоқ. Біздің ұлттық киімдеріміздің негізгі түрлеріне 

байланысты арнайы салт-дәстүр, ырымдар бар.  

Мұндай бөліп атау киімдердің кеңдігі, ықшамдылығы, бойға қонымдылығы және 

әшекейлеу мәнерлерінің ерекшеліктеріне қарай да ажыратылады. Мысалға, шапан үлгісін 

алайық. Ұлы жүздің шапандары көбінесе жолақты, сырмалы, етек-жеңдері ұзын, ашық 

жағалы келеді. Оңтүстік елі өзбек, тәжік, ұйғыр халықтарымен көршілес, көпшілік кәсібі 

бақ өсіріп, егін салу болғандықтан бұлардың киім үлгісімен тігілу мәнеріне осы жағдайлар 

ықпал еткен. Орта жүздің шапандары көбінесе бір беткей матадан, сырусыз, сирек 

қабылып, етектері шалғайлы, жеңдері кең, жағалары шолақ ойма немесе түймелі болып 

келеді. Өйткені орта жүз қалаға жақын, орыс, татар халықтарымен аралас-құралас 

отырады. Кіші жүздің шапандары да шалғайлы, жеңдері ұзын және кең, жүн тартқан, 

бидайлаған қалың, қайырма жағалы болып келеді. Осындай ара-тұра айырмашылықтары 

бола тұра, солардың бәріне бірдей ортақ, ұлттық мәнер мен қазақша атаулары бар. 

 Үш жүздің қайсысында болса да шапанға шабу қояды және оны барлық жерде 

http://koshpendi.kz/index.php/koloner/zhun-cyrmak/
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шабу деп атайды. Жеңтүптері кең келеді де, оны жеңтүп, ойынды, қолтырмаш деп атайды. 

Үш жүздің қайсысы болса да шалбарға ау қояды, қолтыққа қолтырмаш салады. Қазақ 

киімдерінің ең ықшамды кішірек түрлері орта жүз бен ұлы жүзде, ал ең мол, үлкен 

үлгілері кіші жүз жақтан кездеседі. 

Ғалым А.Сманова зерттеулерінде қазақ ұлттық киімдері атқаратын қызметіне қарай 

төрт топқа (практикалық, ақпараттық, ғұрыптық, эстетикалық) бөліп қарастырған. 

1. Практикалық – суықтан, ыстықтан, самал-желден, шаңнан т.с.с. қоршаған 

ортаның, табиғаттың түрлі әсерінен қорғауы;  көлікке (ат, түйе т.б.) отыруға; көшіп-қон 

өмірге (шапанын жастанып, жамылып, оранып  ұйықтау және т.б.); малшылық, егіншілік 

өмірге жүріп-тұруға ыңғайлы болуы. 

2. Ақпараттық – адамның әлеуметтік тегі мен қоғамдағы қызметін (байлар, хандар, 

сұлтандар, батырлар, сал-серілер, қожа-молдалар, бақсы-балгерлер  киімдері және т.б);  

отбасылық жағдайын көрсетуі (қыз, келін, бәйбіше, балалы әйел және т.б киімдері); 

кәсіптік жұмысы туралы (аңшы, малшы және т.б киімдері); ата тегі, руы туралы ақпарат 

беруі (арғын үлгісі, кіші жүз үлгісі және т.б.); ою-өрнектері арқылы тілек білдіруі (әнші 

шапанына салынатын таңдай өрнегі – дауысың құстың сайрауындай әдемі болсын дегені). 

3. Ғұрыптық-дәстүрлік –  сыйлық-тартулық (шапан кигізу, иығына шапан жабу 

дәстүрі, елшіліктер арасындағы құрметті сый; «шен-шекпен алу»;  жағалы киім беру;  

«тоғыз тарту»); магиялық (адам қайтыс болғанда шапан тарату;   дүние салған адамның 

шапандарын бірге жерлеу); ырымдық (тіл-көзден, бәле-жаладан қорғау); салықтық (ат-

шапан айып тарту). 

4. Эстетикалық – киімдердің ою-өрнектермен әшекейленуі; тігіспен, кестемен, 

жапсырмамен, алтын зермен безендірілуі; аң терісімен (бұлғын, сусар, ақкіс, түлкі және 

т.б.) әрленуі; асыл тастармен, түрлі әшекейлермен безендірілуі; маржан моншақтармен, 

металл тілімшелермен үкі қауырсынымен әсемделуі;  жібек, парша, барқыттан тігілуі;  

желбіршек, желбезектердің салынуы. [1, Б. 15] 

Қазақ ұлттық киімдерін атқаратын қызметіне қарай да бөліп қарастыруды жөн 

көрген. Қазақ ұлттық киімдерінің ерекшеліктері сегіз топқа бөліп қарастырылады: 

1. танымдық  (халықтың дүниетанымы, діні ұстанымы); 

2. жергіліктік  (географиялық, аймақтық); 

3. әлеуметтік  (отбасылық, қоғамдық) 

4. әдет-ғұрыптық  (тойлық, мерекелік және т.б.); 

5. киінуіне байланысты (ерлер киімінің бірізділігі, әйелдер киімінің бірізділігі); 

6. сахналық  (айтыстық, әншілік, бишілік); 

7. дизайндық  (бояу түстері, ою-өрнектері, әшекейлері); 

8. технологиялық  (сыру, көктеу, кестелеу және т.б). 

 «Абай жолы» роман-эпопеясындағы ұлттық киім түрлерін де осы сипатта 

талданады. Себебі, М.Әуезовтің «Абай жолы» романында топталған киім үлгілерінің бәрі 

де кездеседі. Қазақ қыздарының ұлттық киімдерінің өзі бір тұтас ансамбльді құрайды.  

Мәселен, әлеуметтік, соның ішінде отбасылық жағдайына байланысты қазақ 

келіншектері қыз киімдерін бір құрсақ көтергенге дейін киген. Олар бөрік, тақия кимеген, 

бас киімдеріне үкі тақпаған және жалаңбас жүрмеген. Құрсақ көтерген келіншектер кең 

етекті киім киген. Олар бастарына әшекейлері сиректеу шаршы, шәлі тартқан. Орта 

жастағы әйелдердің көйлектерінде қос етек болмаған. Бұл жастағы әйелдер шаршыны 

орап тартқан. Шаршыларының жиектеріне әшекейлер түсірілмеген. Қарт әйелдердің 

киімдерінің етектері мол қаусырмалы болып келген. Олардың әшекейлеріне көбіне түйме, 

қапсырма, оқалы өңір жатады. Олар шаштарына шолпы тақпай, өңірлеріне алқа салмаған. 

Ал көксауыр кебіс, кестелі мәсі, білезік, сырға, сақина, күміс түйме, теңге сияқты әшекей 

заттар барлық жастағы әйелдерге тән болған. Қыздың күйеуге шыққанына бiр жыл 

толғанда желек жамылған. Бала туғаннан кейiн жас әйел кимешек киген [2, Б. 16].  

Ұлттық киімдер халықтың сәндік-қолданбалы өнерінің дамуымен қатар дамыды. 

Зерттеу барысында ұлттық киімдердің тарихи даму кезеңдері Ұ.М.Әбдіғапбарованың 



Вестник университета «Кайнар», №2-2020 г. 

 90 

қазақтың сәндік-қолданбалы өнерінің шығуы мен дамуын қарастыруда тарихшылар 

топтамасы негізінде белгілеген бес кезеңдеріне сәйкес айқындалған және мазмұнды 

сипатталған. Бұл арқылы ұлттық киімдердің қайсыбір түрінің қай кезеңде дамып 

жетілгенін, қай түрінің басымырақ дамығандығын, қай түрінің қай кезеңдерде тоқырап 

қалғандығын айқындауға мүмкіндік береді. 

Осы жоғарыда айтылғанның бәрі қазақтың ұлттық киімдері түрлерінің көптігі мен 

алуан түрлілігін, оның әлеуметтік мәнінің кеңдігін, бірқатар ерекшеліктерге ие екендігін, 

атқаратын қызметтерінің жан-жақтылығын, шығу, даму тарихының тереңдігін, қоғамдық 

қатынастық, тәрбиелік мүмкіндіктерінің жоғарылығын, құрастыру, әзірлеу 

технологияларының  сан түрлілігі мен көп қырлылығын, еңбек операцияларының 

қиындығы мен күрделілігін, дизайнының мазмұндылығын аңғартады. Және қазақ ұлттық 

киімдері түрлерінің ішінде шапанның Сақ дәуірінен бастау алып халық арасында күні 

бүгінге дейін  әлі де қолданылып келетіндігін, «шапан жабу», «жағалы киім», «киіт 

кигізу» дәстүріне сәйкес оған қазір де сұраныстың азаймағанын байқатты [3, Б. 13-16].   

Қазақтың ұлттық киімдерін зерттеген ғалымдардың бірі Э.Рассохина қазақ киімдері 

негізінен сәндік-мерекелік болып келетіндігін, бірақ осы сәнділік оның атқаратын 

қызметтерімен органикалық үйлесімділікте болатындығын негіздейді. Мәселен, 

киімдердің жиектеріне сәнділік тұрғысында безендірілген сызбалар мен оқа жіптер оның  

етегін тозудан сақтандырады. Үлбірден жасалған ішіктер мерекелік тұрғысынан және 

үлбірін сақтап тұру үшін барқытпен тысталды. Теріден жасалған белдіктер сәндік үшін 

және мықты ұстап тұру үшін металл тілімшелермен әшекейленді. Ғалымның пікірлерімен 

толық келісуге болады.  

Әр халықтың киім үлгілері, олардың атаулары сол  ұлттың материалды және 

рухани мәдениетінен хабар береді. Қазақ халқының ұлттық киім атаулары ата-

бабаларымыздың дүниетанымынан, бітім-болмысынан, рухани дүниесінен сыр  шертеді. 

«Киім-кешек атаулары ұлттық, мәдени, тілдік процестер туралы «ақпарат» беріп қана 

қоймайды, олар тілдік шығармашылықтың «тірі қазынасы» іспеттес. Талғам мен 

салтанаты жарасқан қазақтың киімі ұлттық мәдениеттің жарқын көрінісі» [4, Б. 22] – деген 

пікірімен де толық келісуге болады.  
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚЫРМАНДЫҚ ҚАБІЛЕТІН 

ДАМЫТУДЫҢ МАЗМҰНДЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ МОДЕЛІ 

 

Есенов А., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада жоғары сынып оқушыларының оқырмандық қабілетін дамытудың 

мазмұндық-құрылымдық моделіне арналған. Қорыта айтқанда, жоғарғы сынып 
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оқушыларының оқырмандық қабілетін дамыта отырып, әдеби білім беру ісі, тұтастай 

алғанда, олардың адамгершілік сапалары мен эстетикалық таным-талғамын, қоршаған 

ортаға, өмірге шығармашылық көзқарасын, азаматтық ұстанымын қалыптастыруға ерекше 

әсер ететін аса қажетті де маңызды жұмыс болып табылады. 

Түйін сөздер: оқушылар, жоғары сынып, оқырмандық қабілет, құрылымдық 

модель, әдебиет.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Есенов А., 

магистрант академии «Кайнар» 

 

Эта статья посвящена содержательно-структурной модели развития 

читательских способностей старшеклассников. В заключение, развивая читательские 

способности старшеклассников, литературное образование является важнейшей и 

важной работой, которая в целом способствует формированию их нравственных 

качеств и эстетического мышления, творческого отношения к окружающей среде, 

жизни, гражданской позиции. 

Түйін сөздер: стол, жоғарғы сынып, оқырмандық қабілет, түсіністік модель, 

әдебиет. 

 

CONTENT AND STRUCTURAL MODEL OF DEVELOPMENT OF READING 

ABILITIES OF SENIOR GRADUATES 

 

Yesenov A., 

undergraduate of the Kainar Academy 

 

This article is devoted to the content-structural model of development of reading abilities 

of high school students. In conclusion, developing the reading abilities of high school students, 

literary education is an important and important work that generally contributes to the 

formation of their moral qualities and aesthetic thinking, creative attitude to the environment, 

life, and civic position. 

Keywords: students, high school, reading ability, structural model, literature. 

 

Қазіргі заманғы мектептің негізгі міндеттерінің бірі оқушылардың біліктілігін, 

құзыреттілігін анықтайтын білімін, дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Сондықтан әдебиет сабақтарында кең көлемді эпикалық шығармаларды жоғары 

сыныптарда оқыту арқылы оқырманды сауатты оқуға тәрбиелеу қажеттілігі туындауда. 

Бұл мәселе оқушының эпикалық көркем шығармаларды талдау жұмысын жетік 

меңгергенде жүзеге асады. Әдебиет сабағында эпикалық шығармаларды талдаудағы ең 

басты мақсат – оқушылардың бойында оқырмандық қабілетті дамыту, оны ұдайы 

дамытып отыру, жан-жақты толықтыру.  

Әдеби шығарманы, әсіресе эпикалық туындыны талдауды игеру оқушы бойында 

мәтінмен жұмыс істей білу қабілетін қалыптастыруға жетелейді. Тәжірибелі әдіскер, 

жаңашыл мұғалімдердің, педагог және психолог ғалымдардың осы орайдағы 

ұсыныстарын, оқушы қабілетін дамытуға байланысты күнделікті мектеп тәжірибесінде 

жиі қолданылып жүрген әрқилы әдіс-тәсілдерді, өз байқауларымызды бағамдай келе, 

көркем мәтінмен жұмыс жүргізу арқылы оқушы-оқырман қабілетін дамытудың көбіне 

мына тұрғыда жүзеге асырылатынын аңғардық: 

– Бұрын дағдыландырылған қабілеттің оқушы алдына қойылған жаңа міндетке сай 

болуы;             
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– Әдеби мәтінді талдау мақсатында таңдалып алған жұмыс түрінің оқушының жас 

ерекшелігіне сәйкес келуі [1, Б. 96].      

Әдеби шығарманы эмоциялық сезіммен, бар қасиет-құнарымен терең қабылдау 

оның барлық бөлшектерін өзара тығыз бірлікте алып қарастырғанда ғана нәтижелі 

болатыны белгілі. Мұның күнделікті сабақта шығарманы жанжақты талдау және оны 

жинақтау арқылы жүзеге асырылатын күрделі үдеріс екені даусыз мәселе. 

Әдеби туындының көркемдік болмыс-бітімін барынша кеңінен қамти отырып 

талдаудың түрлері аз емес. Соған қарамай талдау түрлерінің барлығын бірдей 

оқырмандардың қызығушылығын, әдеби-эстетикалық даму деңгейін, жеке психологиялық 

ерекшеліктерін жетік білмей тұрып, түпкі нәтижені көздейтін белгілі бір мақсатқа 

бағындырмай, талғаусыз пайдалану мүмкін емес. Айталық, жоғарғы сыныптардағы 

әдебиет курсы тарихи-әдебиеттік ұстанымға құрылғандықтан, көркем туындыны 

суреттеліп отырған кезеңнің тарихымен тығыз байланыста алып қарастыру керек. Онсыз 

жазушының тарихқа көзқарасын, өзі суреттеп отырған қоғамнан түйген 

әлеуметтікфилософиялық ой-пікірлерін, қоғам жөніндегі қаламгерлік тұжырымын айқын 

ажырата алмайды, сонымен бірге, жазушы стиліне терең бойлай алмайды. Сол үшін 

жазушының адамтанушылық тұжырымдамасын, қоғамдық көзқарасын, шығарма идеясын, 

тарихи сипатын анықтауда талдаудың өзге түрлеріне қарағанда образды-

тұжырымдамалық, не проблемалық талдаудың ұтымдылығын пайдаланған орынды.  

Мектепте әдеби шығарманы талдаудағы басты мақсат – оқырмандыққа тәрбиелеу 

болғандықтан, бұл үдеріс те талданатын шығарманы алуан түрлі әдістер аясында 

қарастыруды қажет етеді. Талдау түрлерінің көптігі де осыдан туындайды. Әйтсе де, 

әдебиеттанушылардың, педагог-психологтардың, әдіскер ғалымдардың, мектеп 

мұғалімдерінің эпикалық шығарманы талдау барысында жиірек жүгінетін бірнеше талдау 

әдістері бар. Бұған образдар бойынша талдау, проблемалы талдау, тұтастай талдау, 

тақырыптық талдау және т.б. дәстүрлі әдістер мысал бола алады. Бұл әдістер оқырмандық 

қабілеті дамыған тұлға моделін құрауға да негіз бола алады.  

Пән мұғалімі таңдап алған мақсатына орай осы әдістер ішінен өзі қолайлы деп 

тапқанын оқушылардың көркемдік қабылдауын тереңдету, оқырмандық қабілетін дамыту 

үшін кәдеге жаратады. Жоғарыда аталған әдістердің әрқайсысының өзіне тән 

ерекшеліктері, артықшылықтары мен ұтымды жақтары бар. Мұғалім сабақ үстінде бұл 

әдістердің қайсысы оңтайлы екендігін қалай анықтайды? Бұл жерде пән мұғалімі оқушы-

оқырманның сабақ барысындағы психологиялық көңіл-күй әуеніне, психикалық 

тілектеріне, ең бастысы – оның қызығушылығына назар аударады. Мұнда мұғалім таңдап 

алған әдіс эпикалық шығарманы талдау барысында оқушының оқырмандық қабілетін 

жетелеуге, сол арқылы оның ойын дамытуға қызмет етуі қажет. Оқушының шығарма 

оқиғасына, жекелеген адам образдарына, көркем шығарманың өзге де бөлшектеріне 

қызығушылығын мұғалім бағамдап, жүйеге салуы, оны сабақтың мақсатына сай бағыттап 

отыруы қажет. Өйткені, көркем мәтінді қызығушылықпен, эмоциямен қабылдау ғана 

көркемдік қабылдаудың тереңдеуіне септігін тигізеді [2, С. 15]. 

Әдіскер-ғалым Т.Ақшолақов: «...оқыту үдерісінде көбіне рационализм бар да, 

эмоционалдық көлеңкеде қалады. Осы екеуі оқыту үдерісінде қатар жүрмесе, әдебиет 

өзіндік ерекшелігінен, дүниетанымдық қасиетінен айырылады. Өнерлік сипатынан жұрдай 

болады», – дей келіп, көркем мәтінмен жұмыс жүргізуде оқушы бойындағы психикалық 

әрекеттерді де қоса дамытып отырмайынша әдеби білім беру мүмкін еместігін ерекше 

атайды [3, Б. 56]. Ұстаздың тиімді талдау әдісін таңдап алуы сабақта жүзеге асырсам деген 

мақсатына және соған лайықталып, нақтыланып берілетін білім көлеміне тікелей 

байланысты болады. 

Эпикалық шығарманы талдау үшін қандай әдіс таңдап алынса да, оқушы бойында 

сол әдісті жұмыс үстінде қолдана білу қабілетін қалыптастыру ісі қатар жүргізіліп 

отырады. Мәселен, сабақтың мақсаты оқушылардың жазушы суреттеген өмірден алған 

әсерін байыту болған жағдайда, мұғалім оқушы бойында шығармадағы сөзбен салынған 
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суретті, көркем картинканы елестете, көре білу сияқты аса күрделі қабілетті қалыптастыру 

үшін жұмыстанады. Сонымен қатар, шығарманың жекелеген немесе тұтас көріністерін, 

болмаса есінде қалған кез келген бір белгілі бөлшектерін елестету арқылы көру қабілетін 

дамыту бағытында жүйелі түрде тапсырмалар орындатады. Жазушы шығармашылық 

үдеріс үстінде суреттеп отырған объектісін соншалықты айқын көріп, өз кейіпкерлерінің 

тартыс үстіндегі қуанышы мен қайғысын өз басынан өткізіп отырғандай толғанысты 

жағдайда болды. Мұғалім міндеті – нақты ойластырылған тапсырмалар жүйесі арқылы 

оқушы-оқырмандарды да шығарма авторы бастан кешкен психологиялық көңіл күйге 

ортақтастыра білу, сол күйді олардың да бастарынан қайталап өтетіндей болуы қажет.  

Алайда, әдебиет сабақтарында мәтіндермен жұмыс әдетте уақыттың 

жетіспеушілігіне байланысты үстірт түрде орындалады және ұсынылған мәтіндер бір-

біріне өте ұқсас, бұл олардың бір бағдарлама аясында болғандығымен түсіндіріледі, 

демек, оларда ұқсас сипаттамалар болуы керек. Дегенмен, қазіргі заманғы мектеп 

оқушысы әртүрлі ақпаратпен қамтамасыз етілген, ол ақпараттар түрлі формада беріледі, 

белгілі бір дағдыға ие болмай балаға бағдар беру өте қиын. Осыған байланысты біз 

зерттеуімізде бүгінгі күні мектепте қазақ әдебиетін оқыту барысында оқушылардың 

оқырмандық әрекеті дағдыларын қалыптастырудың үдерістік моделін жүзеге асыру, яғни 

зерттеп отырған нысандарымыздың құрамды бөлімі мен ішкі байланыстарын ашу, оны 

оқыту үдерісінде қолдану міндеті туындады. Сөйтіп, біз зерттеу жұмысымыздың бұл 

бөлімінде эпикалық шығармаларды жоғары сыныптарда оқыту арқылы оқырмандық 

қабілетті дамытудың құрылымдық моделін ұсындық. 

Алғаш рет «Модель» терминін философ, математик, физик әрі тіл маманы Н.Д. 

Молдавская енгізді. Ол Ресейде білім мен мемлекетті басқару жобасын жасауда, 

модельдің физикалық, математикалық түрлерін ұсынған. Педагогикада «модель» 

қоршаған дүние туралы білімнің қолайлы түрі, яғни арнайы мақсаттар үшін жасалған 

нысандардың ақпараттық балама түрі [4, С. 45]. Ғалым, В.В. Краевскийдің 

пайымдауынша, «модельдеу – теориялық және тәжірибелікэксперименттік зерттеулерді 

біріктіретін педагогикалық үдерістерді нақты жүйелейтін әдіс» болып табылады. 

Модельді кең мағынада (латын тілінде modulez – өлшем, шама, түр) арнайы жағдайларда 

зерттеушіні қызықтыратын түп нұсқасының ерекшеліктерін қайта шығаратын, ақиқат 

көріністерін ауыстырушы деп түсінуге болады. 

М.М.Рубинштейннің пікірінше, модель – бір заттың, құбылыстың арнайы 

ерекшеліктерін көрсететін, ол туралы белгілі, шектелген ақпарат беретін қысқартылған, 

жинақталған білім. Модель оқушының білімді меңгеріп, өзінің өмірге қажеттіліктерінде, 

тәжірибе жүзінде қолдана алатын білім шамасы. Модельдеудің бейнелік, заттық, таңбалық 

түрлері қолданылып келеді. Бейнелік модельдеуде шынайы объектінің қасиеттері көрнекі 

ес пен ойлау арқылы елестетіледі. Заттық модельдеуде шынайы объектінің белгілі 

геометриялық, физикалық қажеттері өндіріледі. Таңбалық модельдеуде шынайы 

объектінің сипатын математикалық формула, кесте, графика арқылы беріп, үш мақсатта 

қолданылады: 

– эвристикалық – жаңа заңдар, теориялар тауып, жүйелеу;  

– есептеу – модель көмегімен есептің өзекті мәселесі шешіледі;  

– эксперименттік модель көмегімен ғылыми болжам дәлелденеді [5, С. 98]. 

Өйткені, осындай дайындық жұмыстары арқылы оқушылардың бойында талдау 

түрін алдын ала білу, соған орай, көркемдік материалдарды іріктей білу қабілеті 

меңгеріледі. Мұғалім оқушыны оқырмандыққа тәрбиелеу үшін шығарма талдаудың ең 

ұтымды үлгісін таңдайды. Мұндайда көбінесе оқушыоқырмандардың автор ойының даму 

логикасын, шығарма мазмұнының эволюциясын көре білулеріне ерекше назар 

аударылады. Көркем шығарманың өн бойына желідей тартылған авторлық ойды 

оқушының қаншалықты дәрежеде түсінгендігі сұрақ-жауап әдісі арқылы байқалады, 

бақыланады.  
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Оқушылардың әдеби шығармадан алған алғашқы әсерлерін байқау жөнінде 

жүргізілген сұрақ-жауаптар, шығарма материалдарын іріктеу мен жіктеудің маңызы 

қаншалықты зор болғанымен, оқушы-оқырмандардың шығарманы жан-жақты қабылдауы, 

ол жөнінде ойлануы, ой қорыта білуі, туындының эстетикалық мәнін түсінуі ең бастысы – 

оқырмандық қабылдау қабілетінің артуына әлі де жеткіліксіз болады. Сол себепті де 

зерттеу барысында оқушылардың оқырмандық қабілетін дамытудың сандық және сапалық 

жақтарын анықтайтын құрылымдық-мазмұндық моделін, оның компоненттерін, 

өлшемдері мен көрсеткіштерін жасауға мүмкіндік берді. 

Қазіргі мектеп оқушыларының көркем әдебиетке деген қызығушылығының 

төмендеуі қоғамдағы ең күрделі мәселелердің бірі деп саналады. Бұл мәселе тек бізде ғана 

емес, шет мемлекеттердің көбінде, тіпті кітап өркениеті дамыған Батыс Еуропа елдерінде 

де кең етек алып отыр. Кітап адамды өмір сүруге құлшындырады, ақыл-ойын дамытады. 

Қай жағдайда болмасын адамның ішкі сезіміне әсер ететін қозғаушы күштің бірі ретінде 

көркем шығармалардың орны бөлек. Сондықтан қазақ әдебиеті сабақтарында эпикалық 

шығармаларды оқыту үдерісінде оқушылардың оқырмандық қабілетін дамыту мәселелері 

жөніндегі зерттеу еңбектің алғашқы тарауы оқырмандық қабілет дамытудың 

педагогикалық психология мен оқыту әдістемесі ғылымдары бойынша зерттелу жайын, 

бұл мәселенің педагогикалықпсихологиялық негіздерін, оқырмандыққа тәрбиелеудің 

жоғарғы сыныптықтарға әдеби білім берудегі маңызды мәселе екендігін, сонымен бірге, 

әдебиет сабақтарындағы сыныптан тыс оқу, тіл дамыту жұмыстарының да шәкірттің 

оқырмандық қабілетін дамытуда елеулі рөл атқаратындығын ғылыми-теориялық тұрғыда 

қарастыруға арналды. 

Жоғары сынып оқушыларының оқырмандық қабілетін дамыту мәселесінің зерттелу 

жайына арналған тақырыпта аталған мәселенің алғаш зерттеле бастаған кезеңінен бастап 

қазіргі кезеңге дейінгі ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік бағыттағы зерттеу 

еңбектерге талдау жасалып, олардың негізгілеріне сипаттама берілді. Осы тақырыпты 

зерттеу нысанына айналдырған зерттеушілердің мақсатына, қол жеткізген нәтижелерінің 

мәнмаңызына баға беріліп, оқырмандық қабілетті дамыту мәселесінің педагогикалық 

психология мен оқыту әдістемесі ғылымдары бойынша зерттелуінің қазіргі бағыттары мен 

оның бүгінгі күнгі жайы әңгіме өзегіне айналды [6, Б. 125].  

Жоғарғы сыныпта эпикалық шығармаларды оқытуда оқушылардың оқырмандық 

қабілетін дамытудың психологиялық негіздері – оқушыоқырмандардың танымдық іс-

әрекеттерін қамтамасыз етудегі қозғаушы күш ретінде зерделенеді. Оқырмандық іс-әрекет 

педагогикалық-психологиялық құбылыс болғандықтан, аталған ғалымдардың оқу-

әдістемелік арналары оқушының оқырмандық әлеуетін дамытудағы маңызды мәселе 

ретінде қарастырылады. 

Сондықтан мұғалім мына бағыттарда жұмыс жүргізгені абзал:  

1. Қазақ әдебиеті сабақтарында эпикалық шығармаларды оқып-үйренуде 

шәкірттердің оқырмандық қабілетін дамыту мақсатындағы берілетін білім көлемі, 

әдістемелік іс-әрекеттердің тиімділігі оқушылардың жас ерекшелігіне қойылатын 

талаптарға сай болуы қажет.  

2. Жоғарғы буындағы оқушылардың көркем шығарманы шығармашылықпен 

қабылдауын тереңдету үшін олардың бейімділік қабілеттерін айқындайтын психикалық 

әрекеттерін (қажеттілік, тілек, қызығушылық) тәрбиелеуге жеткілікті түрде назар 

аударылуы керек.  

3. Оқушы бойындағы психикалық әрекеттерді нақты шығармаларды оқытып-

үйрету арқылы дамытуда олардың әдеби білімі мен қабілетін дамыту мақсаты қойылуы 

қажет. 

Әдеби шығарманы шығармашылықпен оқытып-үйретуде тіл дамыту және 

сыныптан тыс жұмыстардың жоғарғы сынып оқушыларының тіліндегі образдылық, 

мәнерлілік сапаларын қалыптастыруға зор ықпал ететіндігіне көңіл бөлініп, нақтылы 

әдістемелік ұсыныстар берілді. Мектепте филологиялық бiлiм беру мәселесi – соңғы 
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жылдары әдiстеме ғылымының жаңа көзқарас, жаңа тұрғыда қарастырылып жүргенен 

өзектi мәселелердiң бiрi болғандықтан оқушыларға берiлетiн әдеби бiлiм мазмұны 

мемлекеттiк стандартқа сай балаға өмiрлiк қажеттiлiк ретiнде айқындалуы тиiс.  

Қорыта айтқанда, жоғарғы сынып оқушыларының оқырмандық қабілетін дамыта 

отырып, әдеби білім беру ісі, тұтастай алғанда, олардың адамгершілік сапалары мен 

эстетикалық таным-талғамын, қоршаған ортаға, өмірге шығармашылық көзқарасын, 

азаматтық ұстанымын қалыптастыруға ерекше әсер ететін аса қажетті де маңызды жұмыс 

болып табылады. 
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ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДА 

АДАМНЫҢ ӨМІРІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  

ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ 
 

Салимова Ә., 

«Қайнар» академиясының магистранты  

 

Мақала жеке адамға қарсы қылмыстардың құқықтық ерекшеліктеріне жан – 

жақты талдау жасауға арналған. мақалада жеке адамға қарсы қылмыстардың 

қылмыстық – құқықтық алдын алу мәселелері қарастырылған. Адамзат тарихының өне 

бойында адамдардың, жеке адамның зорлыққа бару себебі әлеуметтік, философиялық, 

психологиялық және заң әдебиетінде көп қозғалған және зерттеуді қажет ететін 

проблемаға айналды. 

Түйін сөздер: қылымыс, адам өлтіру, заң, адам өмірі. 

 

КОНЦЕПЦИЯ И ВИДЫ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

Салимова А., 

Магистрант Академии "Кайнар" 

 

Статья посвящена комплексному анализу правовых особенностей преступлений 

против личности. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового 

предупреждения преступлений против личности. На протяжении всей истории 

человечества причины человеческого и индивидуального насилия стали горячо 

обсуждаемым вопросом в социальной, философской, психологической и юридической 

литературе. 

Ключевые слова: преступление, убийство, закон, человеческая жизнь. 

 

THE CONCEPT AND TYPES OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST HUMAN 

LIFE IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Salimova A., 

Master student of the Academy "Kainar" 

 

The article is devoted to a comprehensive analysis of the legal features of crimes against 

the individual. The article deals with the issues of criminal law prevention of crimes against the 

individual. Throughout human history, the causes of violence against individuals have become a 

hotly debated issue in the social, philosophical, psychological, and legal literature. 

Keywords: crime, murder, law, human life. 

 

Азаматтардың жеке басына, құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын 

қылмыстар біздің қоғамымызға үлкен зиянын тигізеді. Сол себепті мұндай қылмыстармен 

шешуші күрес жүргізу ҚР құқық қорғау органдарының маңызды міндеті болып табылады. 

Қылмыспен күресу үшін елімізде қылмыспен тікелей күрес жүргізетін мемлекеттік 
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органдардың жұмысын жақсартудың, сол сияқты қылмыстық заңнаманы одан әрі 

жетілдірудің маңызы зор. Қылмыстық қол сұғудан жеке адамды қорғау ҚР ҚК 2– бабында 

бекітілген ҚР ҚК– нің міндеттерінің бірі болып табылады  

Қазіргі уақытта ҚР ҚК– нде «Жеке адамға қарсы қылмыстар» тарауы бірінші тұр, 

ҚК – тің Ерекше бөлімі содан басталады, бұлай орналасу ҚР Конституциясының 1– бап-

тың ережесіне жауап береді.  

Сөйтіп, «жеке адамға қарсы қылмыстар» термині сөздің кең және тар мағынасында 

қолданылады. Кең мағынадан алғанда жеке адамға қарсы қылмыстар қылмыстық– құқық 

қорғауға жататын азаматтардың өмір сүру, денсаулық, ар– намыс, саяси, еңбек, мүліктік 

құқықтарына кез келген қол сұғушылық болып табылады. 

Қылмыстық құқық теориясында жеке бастың мүдделері кодекстің азаматтардың 

жеке меншігіне қол сұққаны үшін саяси және еңбек құқықтарын бұзғаны үшін көлік қыл-

мыстары үшін қылмысты жауапкершілікті белгілейтін таруында айтылады. 

Б. С. Никифоров азаматтардың жеке меншігіне қарсы қылмыстарды «сөздің кең мағына-

сындағы жеке адамға қарсы қылмыстар» деп атады [4, 22 б.].  

Тар мағынадағы жеке адамға қарсы қылмыстар тікелей және негізгі объектілері 

өмір, денсаулық жыныстық дербестік пен жыныстық еркіндік, жеке бас бостандығы, ар 

намыс болатын қылмыстың түрлері. 

Жеке адамға қарсы қылмыстар –  бұл азаматтардың негізі жеке құқықтарына 

бағытталған қоғамдық қауіпті әрекеттерді ҚК де көзделген тобы. Бұл топтағы 

қылмыстардың көпшілігі ауыр және аса ауырға жатады, олар моральдық және 

материалдық зиян келтірілуі мүмкін. Қылмыстың бұл топтарын бірінші орынға жылжыту 

ҚР қылмыстық заңнамасының негізгі реформасындағы маңызды концептуалдық идеяға, 

яғни азаматтарды өмірі мен денсаулығы, оның заңды мүдделерінің құқықтары мен 

бостандықтарын айрықша қорғауға сәйкес еді. Аталған құндылықтарды айрықша қорғау 

ҚР– ның Конституциясында арнайы үлес, Еуропалық ынтымақтастық елдерінің көптеген 

халықаралық актілерінде айтылады. Жеке адамды, оның ішінде адам өмірі мен 

денсаулығына айрықша қорғау қылмыстық заңнамада жеке адамға қарсы қылмыстар 

туралы тараудың орналасауын өзгертумен ғана емес, басқа ерешеліктерде де байқалады, 

яғни: 1) жеке адамға қарсы мейлінше қауіпті қылмыстар үшін жоғары санкция белгілеу; 

2) қылмыс істеудегі күштеу тәсілінде санкция жүйесі дайындауда тіркеу (көбінесе бұл 

меншікке қарсы қылмыстар үшін санкцияда байқалады); 3) ауыр зардаптардың қылмыс 

түзуші немесе саралау белгілері ретінде пайдаланғанда, олар заңда адам денсаулығына 

зиян немесе өлім келтіруінде бірінші кезекте көрсету жолымен ашылады (әсіресе, бұл кө-

лік, экологиялық және қоғамдық қауіпсіздікке қарсы басқа да қылмыстарда байқалады); 4) 

жеке меншіктің мемлекеттік және басқа формаларымен тең қорғауды жүзеге асыру. Бұл 

идеяға «жеке бас» ұғымын қамтитын құқық қорғау мүдделерінің шеңберінің кеңеюі де 

қатысты. 

Сондықтан да қылмыстық құқық ғылымында «Жеке адамға қарсы қылмыстар» 

термині жыныстық қылмыста және отбасы мен кәмелетке толмағандарға қарсы кейбір 

қылмыстар кіретін қылмыстардың аталған тобына қатысты қолданылды. Жоғарыда 

аталған сипатттарды алып қарағанда, қылмыстық құқықтық қорғау объектісі ретінде 

«жеке бас» және «адам» санаттарын қарсы қою үшін еш негіз жоқ. 

Жеке адамға қарсы қылмыстар деп адамның өмірі мен денсаулығына, жыныстық 

дербестігіне, бостандығына, ар – намысына қол сұғатын қоғамдық қауіпті әрекеттер 

танылады. Қылмыстың мұндай түрлерін істеу нәтижесінде адамға айтарлықтай зиян не 

болмаса өмірге, денсаулыққа заңды құқықтары мен бостандыққа зиян келтіру қорқынышы 

туады.  

Адам өлтіру жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың ең ауыр 

түрінің бірі. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 99– бабының бірінші 

бөлігінде адам өлтіру басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату деп анықтама 
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берілген [5, 66 б.]. А.Н. Ағыбаев пікірінше Адамның өмірі әр адамға туғаннан берілетін 

табиғаттың ерекше сиы және әлеуметтік құндылығы да ерекше [6, 127 б.]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде адам өлтірудің анықтамасын 

заңдық тұрғыдан алғаш рет белгілеп берді: «басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қазаға 

ұшыратуын  (ҚК 99– бабының 1– бөлігі). Кеңестік дәуірдегі қылмыстық кодексте адам 

өлтірудің анықтамасын бермеген еді. Сол кезеңдегі заң шығарушылар қылмыстық 

құқықтағы «адам өлтіругең жалпы қабылданған ұғымнан жеке бөліп қарамаған сыңайлы. 

Қарапайым адам өлтірудің құрамы (Қазақстан Республикасы ҚК 99 – бабының 1 – 

бөлігі). 

Г.И. Баймурзин өз еңбегінде келесі пікірді ұсынды қарапайым адам өлтірудің 

ұғымы – сараланбаған немесе күрделіленбеген адам өлтіру. Ол үшін қылмысмтық 

жауаптылық Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 – бабының 1 – бөлігінде 

қарастырылған. Бұл адам өлтірудің негізгі түріне жатады. Қарапайым адам өлтірудің 

құрамын талдауда басқа да адам өлтірулерден айырмасы бар, сондықтан бұны «жалпы 

адам өлтіруді талдау деп қарауға болады [7, 161 б.]. 

Адам өлтірудің обьектісі – адамның өмірі, ол адамның азаматтығына, ұлтына және 

нәсіліне, шыққан тегіне және жасына, әлеуметтік жағдайына, немен айналысатынына, 

денсаулық ахуалына, біліміне, т.б. байланысты емес. Қылмыстық заң жәбірленушінің 

еркіне қарсы адам өлтіру де, оның келісімімен қаза келтіру де (эфтаназия) бірдей 

дәрежеде адам өлтіруге жатқызылады. Жәбірленушінің кім екенін білмей қалу қасақана 

адам өлтіргендігі үшін жауаптылыққа әсер етпейді. 

Өмірге қастандық жасау обьектісінің бар– жоғы туралы мәселені шешу үшін оның 

бастапқы және ақырғы кезеңдерін анықтау қажет. 

Қылмыстық құқықтық тұрғыдан алғанда, адамның туғаннан өлгенге дейінгі 

аралықта өмір бар деп саналады. 

Қылмыстық заңда адамның өлген кезі деп биологиялық өлімді, яғни ми қабаты 

клеткаларының біржола ыдырауы нәтижесінде ми қызметінің толық тоқтауы кезін алады. 

Биологиялық өлімнен басқа «клиникалық өлімң деген түсінік бар, бұл жағдайда адамның 

жүрегі тоқтап қалады. 

Адамға клиникалық өлім келтірсе, мұндай іс – әрекет адам өлтіруге оқталғандық 

болып саналады. Сонымен қатар, клиникалық өлім жағдайындағы адамға қастандық 

жасауды өлтіру деп санауға болады. 

С.М. Рахметовтың пікірінше қылмыстың обьективтік жағы материалдық құрамды 

қылмыстар сияқты үш элементтің жиынтығынан тұрады: 1) басқа адамның өмірін қиюға 

бағытталған әрекет (әрекетсіздік); 2) жәбірленушіні өлтірудегі міндетті аяқталу 

қорытындысы; 3) кінәлі мен жәбірленушіге қаза келтірудегі әрекет (әрекетсіздіктің) 

арасындағы себепті байланыс [8, 329 б.]. 

Адамды өмірінен күш қолданып та, (жарақаттау, тұншықтыру, уландыру, т. б.) 

психикалық ықпал жасап та (қорқыту, үрейлендіру, жалған лақап тарату, т. б.) айыруға 

болады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субьективтік жағы кінәнің қасақана 

жасалуымен сипатталады. Айыпты өзінің басқа адамның өліміне алып келетін іс – әрекет 

жасап отырғанын, ондай зардаптың болу мүмкін екенін немесе қалайда болмай 

қоймайтынын біледі, соны тілейді –  яғни тікелей ниет танытады, егер ол өлімнің болуына 

аналы түрде жол берсе не ондай зардаптың болуына немқұрайды қараса жанама ниет 

танытады. 

Адам өлтірудің субъектісі (ҚК 99– бабы) 14 жасқа толған, есі дұрыс адам бола 

алады. Басқа да адам өміріне қарсы бағытталған қылмыстар үшін жауаптылық 16 жастан 

басталады. 
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Сараланған адам өлтірудің түрлері – Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексінің 99 – бабы 2 – бөлігі 

Екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру – ҚР ҚК 99 – бап. 2 – б.) 

Бұл адам өлтірудің түрлері түскен зардаптардың ерекше ауырлығымен 

сипатталады. Осы адам өлтірудің түрлеріне ұқсас белгілер күшін жойған Қылмыстық 

кодекстерде де орын алған, сол себепті сот тәжірибесі оларды бағалаудың өзіне тән  

белгілерін көрсеткен болатын. Екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру бір қылмыстық 

құқық бұзушылықты көрсетеді. Жәбірленушілердің барлығына залал бір уақытта , немесе 

қысқа уақыт шегінде келтіріледі, яғни бұл жердегі ең басты болатын кінәлінің әрекеті бір 

ниетпен – екі немесе одан да көп адамдарды қазаға ұшыратуға бағытталуы. Бірнеше адам 

өлтіруде уақыт аралығының алшақ болуы және ондай ниеттің болмауы адам  өлтіру ҚР 

ҚК 99 – бабы 2– бөлімі «1» – тармағы бойынша сараланбайды. Бұл  жағдайда ҚК 99– бабы 

2– бөлімі «13» – тармағы қолданылады.  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Азаматтардың өмірі мен 

денсаулығына қол сұғушылыққа жауаптылықты белгілейтін заңдылықтарды соттардың 

қолдануы туралың 2007 жылғы 11 мамырдағы  № 1 нормативтік қаулысында 

көрсетілгендей: «егер де қылмыстық құқық бұзушылық бір әрекетпен немесе бірнеше 

әрекетпен қысқа уақыт аралығында жүзегет асса кінәлінің екі немесе одан да көп 

адамдарды өлтіруге тікелей немесе жанама ниетінің бар болғандығы белгілі болса ондай 

мән жай екі немесе одан да көп адамды қасақана өлтірген жағдай деп саралануы керек [9, 

458 б.]. Кінәлінің қылмыстық ниеті екі немесе одан да көп  адамды өлтіруге бағытталып, 

бірақ аяқталған қылмыс ретінде – екі немесе одан да көп адамды өлтіру деп 

қарастырылмайды, өйткені – қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің еркінен тыс мән 

– жайлар салдарынан оның екі немесе одан да көп адамдарды өлтіруге бағытталған ойы 

жүзеге асылмайды. Осы жағдайға байланысты айыптының іс– әрекетін Қылмыстық 

Кодекстің 99 – бабының 1 – бөлігі және 24 – баптың 3 – бөлігі және басқа ауырлататын 

мән – жағдайлардың белгілерінің болуына қарай Қылмыстық Кодекстің 99 – бабы 2– 

бөлігі «1» – тармағымен саралануы керек. 

Осындай кінәлінің бір уақытта бір адамды өлтіріп, екінші адамды өлтіру 

мақсатында шабуыл жасау әрекетінің бұл жерде ешқандай қатысы болмайды. Өйткені екі 

адамды бір уақытта өлтіру бір қылмыстық құқық бұзушылықты білдіреді. Осымен де ол 

екі немесе одан да көп адам өлтіруден ерекшеленеді. Бұл жағдайда жазаны бірдей 

қылмыстық құқық бұзушылық жиынтығы тәртібі бойынша анықтау дұрыс болар ма екен 

деген сұрақ туындайды. Қылмыстық құқық ғылымында осыны шешу жолының  бірнеше 

түрлері  көрсетілген болатын. Мысалы, Л.В. Иногамова – Хегайдың пікірінше бір адамды 

өлтіруге қатысты норманың «екі немесе одан да көп адамдардың өміріне оқталып қауіп 

төндіру нормасының бүтіні емес, мазмұнының бөлігі ғанаң, ал «бүтін мен бөліктің 

бәсекелестігінде бүтіннің қолданылатындығы белгілі [10, 110 б.]. Барлық қоғамға қауіпті 

іс – әрекеттерді бір қылмыстық құқық бұзушылық деп табу осы қылмыстық құқық 

бұзушылықтың қоғамға қауіптілігін төмендетіп, кінәлінің қылмыстық жауаптылығын  

жеңілдетер еді. Осыған байланысты сот – тергеу тәжірибесінде заңнама талап етіп 

отырғандай осындай жағдайларда саралау жолымен қарастыру керек. 

Сонымен де, бұл жолдың да өзінің күрделілігі бар. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жиынтығы деп анықталған жағдай да жазаның мөлшері жиырма бес 

жылға дейінгі бас бостандығынан айыру ретінде қолданылады. Ол кінәлінің бастап қойған 

әрекетін аяқтауға, яғни өлтірілмей тірі қалған басқа да куәгерлерді өлтіруге итермелейді, 

мұндай жағдай қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығына жатпайды. Осындай 

қарама – қайшылықты шешу үшін заңнаманы қолдану керек, яғни қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жиынтығы деген ұғымды нақтылау қажет. 

Екі немесе одан да көп адамдарды бір уақытта өлтіру әртүрлі себептердің болуын 

жоққа шығармайды, мысалы, басқа адамға қызғану сезімімен бұрын ажырасып кеткен 

әйелін өлтіру және орын алған қылмыстыққұқық бұзушылықты  жасыру мақсатында 
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оқиғаға кездейсоқ куәгер болған адамды өлтіру. Егер де  осы көрсетілген себептердің бірі 

Қылмыстық Кодекстің 99 – бабы 2– бөлігінде көрсетілсе, онда олар саралау кезінде 

көрсетілуі қажет. Кінәліде басқа адамды өлтіру ниеті бұрын жасалған адам өлтіру 

қылмыстық құқық бұзушылығын жасыру мақсатында одан кейін пайда болған жағдайда, 

ол екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру ретінде сараланбайды. Жасалған қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың әрқайсысы жеке саралануы керек. 

Бір уақыт аралығында бір адамды қасақана өлтіріп және екінші адамды абайсызда 

өлтірген кінәлінің  әрекетінде осы қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылықтың 

құрамы жоқ болады, бұл әрекет екі қылмыстың жиынтығын құрады: қасақана адам өлтіру 

және абайсызда адам өлтіру қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамы ретінде 

сараланады. 

Егер де екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру кезінде көптеген адамдардың 

өміріне қауіп төндіріліп жасалса жасалса, осы  әрекеттер Қылмыстық Кодекстің 99 – бабы 

2 – бөлігі «1» және «6» тармақтарын қолданып саралануы керек. 

Егер де екі адамды өлтіру жағдайында оның біреуі жеңілдететін мән– жайларда 

жасалса , яғни бұл жағдайда Қылмыстық кодекстің 99 – бабы 2 – бөлігі «1» – тармағы 

қолданылмайды. 

Адамның қызметтік жұмысын жүзеге асыруына не кәсіптік немесе қоғамдық 

борышын орындауына байланысты осы адамды немесе оның жақындарын өлтіру 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 99– бабы 2 – бөлігі «2» – 

тармағы. 

Осы көрсетілген адам өлтірудің түрі аса қауіпті қылмыстар санатына жатады, 

өйткені бұл жерде жәбірленушінің ғана емес оның туыстарының өміріне қол сұғылады, 

сондай– ақ тұлғаның өз қызметтік міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін немесе 

кәсіби не қоғамдық борышын орындауға байланысты пайда болатын қоғамдық 

қатынастарға да қол сұғылады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДА 

ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙДА АДАМ ӨЛТІРУДІҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Салимова Ә., 

 «Қайнар» академиясының магистранты  

 

Адамның жеке басына зорлық көрсету қазіргі кезде адамзат алдында тұрған 

ушықты мәселе болып отыр, себебі ол қоғамдық қатынастың барлық саласында, оның 

ішінде қылмыстылықта жиі көрініс табуда. Зорлықшыл қылмыстылық санының 

көбейгенімен қатар, қазір оның сипаты мен дәрежесі де өзгерді, оны қаруланған, 

ұйымдасқан әрі білікті адамдар жасайтын болды. Зорлыққа «әлеуметтік өмірде 

физикалық немесе психологиялық мәжбүрлеу мақсатында күш қолдану немесе оны 

қолданамын деп қорқыту» деген анықтама берілген.  

Түйін сөздер: қылмыс, қылмыстың субективтік жағы, заң, заңнама. 

 

ВИДЫ УБИЙСТВА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Салимова А., 

 магистрант Академии "Кайнар" 

 

Насилие в отношении личности является серьезной проблемой, стоящей сегодня 

перед человечеством, поскольку оно часто отражается во всех сферах общественных 

отношений, включая преступность. Наряду с ростом числа насильственных 

преступлений, его характер и степень изменились, и теперь он совершается 

вооруженными, организованными и квалифицированными людьми. Насилие определяется 

как «применение или угроза применения силы с целью физического или психологического 

принуждения в социальной жизни». 

Ключевые слова: преступность, субъективный аспект преступления, право, 

законодательство. 

 

TYPES OF KILLING UNDER EXTRAORDINARY CONDITIONS OF THE 

CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Salimova A., 

 undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

Violence against the individual is a serious problem facing humanity today, as it is often 

reflected in all areas of social relations, including crime. Along with the growing number of 

violent crimes, his character and degree have changed, and now he is committed by armed, 

organized and skilled people. Violence is defined as “the use or threat of use of force for the 

purpose of physical or psychological coercion in social life”. 

Keywords: crime, subjective aspect of crime, law, legislation. 

 

Қазақстан Республикасының ҚК заң шығарушы анасының өзінің жаңа туған сәбиін 

туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде психикасын бұзатын жағдайда 

немесе есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасы бұзылу жағдайында өлтіруін 

өзінше бапқа бөлектеуді қажет деп санады. Адам өлтірудің бұл түрі бұрын жай адам 

өлтіру ретінде (жеңілдететін және ауырлататын мән– жайларсыз) сараланып келді. 

А.Н. Трайнин келесі пікірді ұсынды бұл қылмыстық әрекеттің қоғамға қауіптілігі 

сол –  адамға туғаннан берілетін, оның өмірге деген шексіз құқығы бұзылады. Адам 
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өлтірудің бұл түрінің ерекшелігі сонда заң оны жеңілдететін мән – жайлар бола алатын 

кейбір объективтік және субъективтік факторлармен байланыстырады. 

Жүктілік (көбіне қажетсіз) және физиологиялық туу әйел психикасын теріс әсер 

етуі мүмкін. Босанған әйелдің бұл қылмыстық әрекетті жасаған кездегі патологиялық 

жағдайы оны жеңілдететін мән – жайлар ретінде қарауға негіз болады. 

Қылмыстың объективтік жағы адам өмірінің негізі болып табылады. Жәбірленуші 

бұл жерде –  жаңа туған сәби, сот медицинасында ол физиологиялық туудан бастап адам 

санатына кіреді [1, 67 б.]. 

Қылмыстың объективтік жағы жаңа туған сәбиді өлтіру сияқты заңға қайшы әре-

кетпен сипатталады. Бұл қылмыс белсенді әрекетпен де, әрекетсіздікпен де жүзеге асы-

рылуы мүмкін. Мысалы, баланы тамақтандырмау. Егер анасы сәбиін туып жатқан кезде 

немесе босануға байланысты немесе басқадай себептермен (әке баладан бас тартуы, 

баланың некесіз тууы, тұрмыс нашарлығы, баспананың жоқтығы, т. б.) психикасының 

бұзылуы ықтимал алғашқы бір тәулік ішінде, патологиялық жағдайда өлтірсе, бұл 

жеңілдетілетін мән – жай болуы мүмкін. Баланы анадан бөлініп шығып өзінше өмір сүре 

бастағанда өлтіру де және оны ана құрсағынан шықпай жатып (бала сыртқа шыққанша 

оның басынан ұру арқылы) өлтіру де бала өлтіргендік болып табылады. Егер өлі балаға 

өмірге қауіпті соққы берсе, онда бұл жарамсыз объектіге оқталғандық деп саналады. Бұл 

әрекет ҚК 24– бабына сілтеме жасалынып 100 – бап бойынша сараланады. 

Сонымен, әйел психикасындағы күйзелісті жағдай баланы босана бастаған кезден 

баланы туғаннан кейінгі бір тәулік аралығында болады. 

Дұрыс саралау үшін осы баптың бастапқы мағынасын жасанды түсік жасау қылмы-

сы шектейді. Осы шамада С. Бородин жаңа туған сәбидің өмірін қию туралы сөз қозғады. 

Ойын жалғастыра отырып, автор бала өлтірудің тек осы түрі емес, яғни басқа да көр-

сетілімдері туған кезде, туғаннан кейін жасалатын қылмысты атады. Осыған байланысты 

мынадай сұрақ туындайды бала өлтіру жас сәбидің алғашқы тынысын немесе туғанға 

дейінгі өмірін қию мүмкін бе? Әдебиеттерде әр түрлі көзқарастар айтылған. 

М. Д. Шаргородский адам өмірінің басы – оның кіндігін кескен сәтте және алғашқы 

тынысымен байланысатынын көрсетті. Егер баланың туған кезде әдейілеп өмірін қиюы, 

бала шешесінен тысқары айырылғанда, кісі өлтіру түрінде анықталдатынын жазды. 

Неғұрлым анық және дәлелді түрімен А.А. Жижиленко мен А.А. Пионтковский 

шұғылданды. Егер туу басталмай тұрып, ұрық өлі түрінде болса, ол өлтіру емес, ол туу 

басталып, әсіресе, жас сәбидің бөлшегі сыртқа шықса, оны адамның тууы деп есептеп, 

болған өлтіруді жазалау керектігін бірінші атап кетті. 

А.А. Пионтковский былай тұжырымдады: баланы анадан бөлініп шығып, өзінше 

өмір сүре бастағанда өлтіру және оны ана құрсағынан шықпай жатып (жаңа туған кезде, 

оның тыныс алған кезінде басынан өлтіре ұруы) өлтіру де бала өлтіргендік деп танылады 

[2, 221 б.]. Бірақ соңғы кездерде басқа да дәйектер айтылуда,  А. Н. Красиков Денсаулық 

сақтау министрлігінің құжаттарына сүйене отырып, ертедегі көзқарастар, соның ішінде 

біздің жұмысымыздың ескіргенін ескертті. Бірақ ұрықтың тірі туу туралы мәселесінде 

дүниеге өлі туған немесе ұрықтың тірі туып өлтірілгенін қажеттілікке есептегенде, осы 

жөніндегі мәселенің мазмұнын ауыстыра отырып, өз ұсынысының жеткіліксіздігін 

айтады. Соңғы есепте С. Бородин өзінше өмір сүре бастаған, өмірге жаңа келген жас 

сәбидің өмірін қию – кісі өлтіру болып есептеледі деген пікір айтты. Біріншіден, 

А.Н. Красиковтың Денсаулық сақтау министрлігінің нұсқауы және бұйрығынан ұстаны-

мында келтірілген тікелей мәселені қарастырғанда ештеңе айтылмайды. Екіншіден, 

Денсаулық сақтау Министрлігінің ұсынысында дәрігерлік қылмыстық құқық және қыл-

мыстық заң жүргізу пәні болып танылатын мәселенің шешімін қарастыратын емес, 

денсаулыққа зиян келтіру себебі туралы сөз болғанда ғана заңның кейбір мәселелерін 

шешуде қолданылады. А.Н. Красиков өз көзқарасын дәлелдеу үшін Н.С. Таганцевтің 

пікірінше адам өмірін қию нақты кісі өлтіру объектісіне жүгінді. Алайда, бұл дәлел емес, 

осы жайды ешкім жарамсыз деп айтпайды, иә, тіршілік тынысында өлі туған немесе 
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туатын бірақ тыныс алмаған бала сөзсіз оның өміріне қатігездік келтіреді. Бала туарда 

өлтіру және жасанды түсікті ажырату туралы мәселені қарастыруға байланысты, кейбір 

елдерде заң түрінде шешілгенін көреміз. Үндістанның Қылмыстық кодексінде мәселен, 

ана құрсағында тірі баланың өліп қалуы қылмыс болып саналмайды. Бірақ тірі баланың 

өлуі, ана құрсағынан қандай да бір бөлшегі шығып, ең болмасан бала тыныс алмаса да, 

толық тумаса да оның өлімі кісі өлтіру болып қарастьырылуы мүмкін [3, 148 б.]. 

Кісі өлтірудің субъективтік жағы тура немесе жанама пиғылдағы әдейі кінәсі бо-

лып сипатталады. 

Қылмыстың субъектісі жасы 16 – ға толған, жаңа туған сәбидің анасы ғана бола 

алады. Басқа адамдар, егер олар мұндай адам өлтіруге қатысушылар болып табылса, ҚК 

99 – бабы бойынша жауапқа тартылады, себебі ананың жауапкершілігін жеңілдетуге негіз 

болатын мән жайлар оларға таралмайды. 

Аффект жағдайында жасалған адам өлтіру –   ҚР ҚК 101 – бабы 

Жәбірленушінің күш қолдануынан, қорлауынан немесе ауыр балағаттауынан өзге 

де заңға қарсы немесе моральға жат іс– әрекетінен (әрекетсіздігінен) болған кенет пайда 

болған жан күйзелісі (аффект) жағдайында, сол сияқты жәбірленушінің жүйелі түрдегі 

заңға қарсы немесе моральға жат мінез – құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған 

психиканы бұзатын жай күйде адам өлтіру мән – жайды жеңілдететін адам өлтіруге 

жатады. Жәбірленушіні өз өліміне өзі себепкер болады, кінәліде кенет пайда болған күшті 

жан күйзелісі (физиологиялық аффект) оның өз әрекетін бақылау және оған басшылық 

жасау қабілетін төмендетеді. 

Жан күйзелісі адамның өзін – өзі бақылауының төмендеуі және естің тартылуының 

сырт көрінісі, күшті және үлкен эмоционалды алаңдауы, қарқынды дамуы мен қысқа 

мерзімде мінезделетін, адамның едәуір психикалық жағдайы. 

Қатты жан күйезелісі психиканың бұзылу ауруы және медициналық ақыл– естің 

жоқтығы сынына қарастырылмайды. Сондықтан оны кейде физиологиялық жан күйезелісі 

деп атайды. Патологиялық жан күйезелісінде қатты уайымдағанның нәтижесінде ақыл – 

есі өшіріледі де, ақыл – естің жоқтығын көрсетеді. Физиологиялық жан күйезеліс адамның 

қабілетін жүзеге асыруда өз – өзін бақылауға келтіріп, шешім қабылдағанда баға бере 

алмайды. 

Физиологиялық аффект нәтижесінде эмоциялық жарылыс болады, адам психикасы 

қалыпты жағдайда ауытқиды, саналы да байсалды қызмет нашарлайды, ішкі психоло-

гиялық процестер қайнап, сыртқа шығады, адам өз әрекетіне ие бола алмайды. Аффектің 

сыртқы көрінісі адам психикасының ерекшеліктеріне, басқа да жағдайларға байланысты 

әр түрлі сипатта болады. Сондықтан да, белгілі бір уақытта физиологиялық аффектің 

нақты бір адамда болған – болмағандығы жайындағы тұжырымды тек кешенді 

психологиялық – психикалық сараптама жасайды. Бұл мәселені шешу үшін — сараптама 

алдына мынадай сұрақтар қойылады; қылмыс жасаған кезде кінәлі аффект жағдайында 

болды ма, болған уақыттың шегі қандай, яғни қашан басталып, қай уақытта аяқталды. 

ҚР ҚК бұл қарастырылып отырған бабындағы әңгіме физиологиялық аффект жай-

ында, оны психиканың уақытша бұзылуының бір түрі ретінде қарастырылатын адамды есі 

дұрыс емес деп санауға (ҚК 16– бабы) негіз болатын патологиялық аффекттен ажырату 

қажет. 

ҚР ҚК 101 – бабы адамның жай қобалжуы емес, оның жанының қатты күйзелуі сөз 

болып отыр. 

Л.Д. Гаухман пікірінше физиологиялық аффекті адам өлтіру үшін жауаптылықты 

жеңілдететін мән – жай деп тану үшін, ол жәбірленушінің заңға қайшы қылығына сәйкес 

табан асты туындауы мүмкін. Табан асты қатты жан күйзелісі болатынын кінәлінің өзі де 

күтпейді. Қатты жан күйзелісі адамда әр түрлі жағдайларда туындауы мүмкін. 

Жәбірленуші көрсеткен заңға қайшы мінез құлықтың салдарынан ғана көрініс тапқан 

физиологиялық аффект жағдайын заң қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін мән – жай 
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деп таниды [4, 59 б.]. ҚК 101 – бабының диспозициясында қолдану үшін тым болмаса 

біреуінің болғандығы анықталуы тиіс мән – жайлар тізімі берілген. 

Бәрінен бұрын, жәбірленуші тарапынан күш қолдану әрекеттері көрсетілген (ұру, 

соғу, заңсыз бостандығынан айырылу, денсаулығына зақым келтіру, кінәлінің ғана емес, 

оның туыстарының, жақындарының өміріне қауіп төндіру). Кінәліге қатысты заңды 

әрекеттерден туындаған қатты жан күйзелісі жағдайында адамды өлтіру ҚК 101 бабы 

бойынша саралауға болмайды. Мысалы, қылмыскерді ұстаған полиция қызметкерін сол 

жерде тұрған біреу өлтіреді. 

Жәбірлеу ұру, соғу, жарақаттау және басқа істер арқылы жүзеге асыру, адамның 

қатты жан күйзелісінің жағдайына әкеледі. Заңға қайшы күш қолдану нәтижесінде адамда 

қажетті қорғаныс құқығы пайда болады. Егер адам өлтіру аффект жағдайында жасалса 

және қажетті қорғаныс шегі сақталса, онда ҚК 32 бабы қылмыстық жауаптылықтан 

босатады. Ал, күш қолданудың заңға қайшы болуы міндетті. 

Адамды қорлағанда жәбірленуші оған қарсы неше қайтара күш қолданады, кінәлі-

нің немесе оның жақындарының ар – намысын таптайды, олардың идеалдарын, кемшілік-

терін мазақ етеді, құпия ішкі сырын жария етеді, т. б. 

Ауыр балағаттау субъективтік бағаланатын санат, ол әдептілік нормаларына не-

гізделген (ар – ұжданды былғау, ұлттық, діни сезімді мазақтау, махаббатты күлкіге 

айналдыру, т. б.). 

Жәбірленушінің күш көрсету сипатында емес өзгеде заңға қарсы немесе моральға 

жат іс – әрекетті (әрекетсіздік) дегеніміз ол – қандай да бір құқық нормаларын (еңбек, 

пәтер – үй әкімшілік) өрескел бұзу немесе қоғамда қалыптасқан мораль нормаларын сақ-

тау. 

Жәбірленушінің жүйелі түрдегі заңға қарсы немесе моральға жат мінез –  құлқына 

байланысты туындаған, ұзаққа созылған, психикасы бұзатын жай күйінің өміріне ұшық-

тырады, жұмыс жағдайын қиындатады, оның төзімі тасылады, нәтижесінде кісі өлтіруге 

барады. 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

    

              Ахметов Е., 

магистрант Академии «Кайнар»  

 

В статье рассматривается проблемы инновационного развития предприятий 

агропромышленного комплекса опыта зарубежных стран с развитой рыночной 

экономикой что дает прирост сельскохозяйственного производства, что обеспечивается 

за счет реализации научно-технических достижений. 

Ключевые слова: Инновация, развитие, государство, инвестор,структура научно-

технический, инновационный, удельный вес, региональный, отраслевой, межотраслевой, 

процесс. 

 

АӨК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫН 

БАСҚАРУДАҒЫ ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІ  

 

             Ахметов Е., 
Қайнар Академиясының магистранты   

                                                                      
Мақалада нарықтық экономикасы дамыған шет елдердің тәжірибесі 

агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының инновациялық даму проблемалары 

қарастырылады, бұл ауыл шаруашылығы өндірісінің өсімін береді, бұл ғылыми-

техникалық жетістіктерді іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі.  

Түйін сөздер: Инновация, даму, мемлекет, инвестор, құрылым ғылыми-

техникалық, инновациялық, үлес салмағы, өңірлік, салалық, салааралық, процесс. 

 

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN MANAGEMENT OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

ENTERPRISES 

   

                                                                                                        Akhmetov E., 
undergraduate of the Academy "Kainar"  

  

In article is considered problems of innovative development of the enterprises of agro-

industrial complex of experience of foreign countries with the developed market economy that 

gives gain of agricultural production that is provided due to realization of scientific and 

technical achievements. 

Keywords: Innovation, development, state, investor, structure scientific and technical, 

innovative, specific weight, regional, branch, interindustry, process. 

 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука, 

наукоемкие технологии, активная инновационная деятельность являются исходной 

движущей силой всей хозяйственной жизни, и преимущественный прирост 

сельскохозяйственного производства обеспечивается за счет реализации научно-

технических достижений. 
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Поэтому стабилизация и дальнейшее ускоренное развитие АПК невозможно без 

воспроизводства новых знаний, тиражирования достижений аграрной науки, их 

апробации и освоения в производстве, участия науки в разработке и экспертизе 

принимаемых республиканских и региональных нормативно-правовых актов [1]. 

МСХ США осуществляет сбор и обработку колоссальных массивов информации, 

значительная часть которой направлена на инновационное обеспечение фермеров. Именно 

активная роль государства стала одним из основных факторов, обеспечивающих высокую 

эффективность и лидирующие позиции США на мировом рынке сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия [2]. 

Формированию политики Евросоюза в области содействия нововведениям 

способствовал принятый в 1986 г. Единый европейский акт (EEA), включающий научные 

исследования и опытно-конструкторские работы в сферу действия ЕС. 

Ассигнования на НИОКР из единого бюджета ЕС в разные годы не превышали 2% 

совокупных национальных расходов стран членов на эти цели (частных и 

государственных).  

ЕС финансирует наиболее дорогостоящие фундаментальные исследования, а также 

технологические разработки, не дающие быстрой коммерческой отдачи или связанные с 

риском [3]. 

В странах ЕС фирмам, разрабатывающим и реализующим новые товары и 

технологии, оказывается государственная поддержка, так как инвестиции в них относятся 

к рискованной сфере вложения капитала. Деятельность компаний, занятых в сфере 

высоких технологий, способствует росту экспорта и занятости [4]. По данным опроса 3 

тыс. европейских компаний, две трети из них в 2017-2019 гг. выпускали новые товары и 

услуги, из них лишь 12% относились к технологически новым, но они обеспечивали около 

половины товарооборота. 

В настоящее время инновационный потенциал АПК Казахстана используется на 

45%. 

Созданная в стране до 1990 г. система разработки и внедрения достижений научно-

технического прогресса за годы реформ разрушена, что явилось главной причиной, 

тормозящей внедрение инноваций в производство. Поэтому необходимы новые подходы, 

чтобы создать организационно-экономический механизм, позволяющий активизировать 

внедрение научных достижений в аграрное производство. 

Анализ опыта применения инноваций для повышения интенсивности труда в 

сельском хозяйстве Германии, где за 40 лет интенсивность труда выросла почти в 10 раз, 

определенно указывает на применение при создании эффективных производств самых 

современных технологий - в первую очередь к ним относится выстроенная система 

взаимоотношений между сельскими товаропроизводителями и инжиниринговыми 

компаниями. 

Трудно себе представить, чтобы сегодня в Германии предприниматель напрямую закупал 

оборудование на заводе-изготовителе или в его представительстве. 

При создании нового предприятия АПК инвестору или будущему 

товаропроизводителю сложно разобраться во всем перечне не только оборудования, но и 

выполняемых работ. Поэтому целесообразно воспользоваться услугами инжиниринговых 

компаний - более того, без них просто не обойтись при построении современного 

эффективного предприятия. 

В Казахстане отечественным инжиниринговым или консалтинговым компаниям 

весьма непросто удержаться на плаву. Из-за очевидного отсутствия востребованности 

таких услуг на рынке большинство из них быстро прекращают свою деятельность или 

становятся посредническими компаниями, не неся особой ответственности за конечный 

результат. Отсутствие на казахстанском рынке достаточного количества 

профессиональных инжиниринговых фирм приводит и к очевидным просчетам сельских 

товаропроизводителей, и к значительной переплате средств на каждом из этапов при 
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создании предприятия АПК, при этом в Казахстане полностью отсутствует эталонный 

стандарт стоимости предприятия АПК при комплексном его решении. 

 

 
Рисунок -1 Пример германского современного предприятия АПК. 

Примечание: составлено автором на основе [5]. 

Именно эти специалисты, с их колоссальными опытом и знаниями, способны за 

короткое время внедрить в Казахстан передовой западный опыт; государство получит от 

их деятельности немалые суммы налогов, а сельский товаропроизводитель сразу 

почувствует эффект от минимизации объема общих инвестиций - как за счет грамотно 

проведенных переговоров с производителями оборудования, так и в первую очередь за 

счет оптимально выбранной (в каждом конкретном случае и с учетом социальной 

значимости будущего проекта) модели будущего производства АПК. 

Вышеприведенный пример доказывает взаимосвязь профессионализма и 

порядочности у любой из компаний при создании эффективного производства.  

Инновационный механизм в агропромышленном производстве должен 

базироваться на прогнозных расчетах, выборе и реализации основных инновационных 

проектов, создании системы комплексной поддержки и развития инфраструктуры 

инновационного процесса; активизации сотрудничества на республиканском и 

международном уровнях. Для восстановления отрасли, дальнейшего развития ее 

потенциала и наиболее эффективного использования имеющихся 

производственных природных ресурсов правительство должно сосредоточиться на 

следующем [6]: 

-  снижение маркетинговых затрат; 

- продвижение качества и стандартов пищевых продуктов; 

- повышение производительности фермерских хозяйств. 

    Заказчик - инвестор 
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Например, МОК может взять на себя обязанности по созданию и развитию 

фермерских организаций в регионах с большим потенциалом или объединенных 

производством определенных товаров; или попробовать себя в развитии рынков в 

отдаленных или менее благоприятных географических регионах. 

В целом для отечественной аграрной науки характерны: высокая степень 

сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность (более 20 

министерств и ведомств, участвующих в решении проблем АПК); многообразие форм 

научно-технической и инновационной деятельности; значительный удельный вес в 

научных исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой 

характер; большая продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с 

воспроизводственным процессом. Эта специфика создает определенные трудности 

в управлении аграрными научными исследованиями и аграрной наукой в целом. 

Существующая система распространения знаний позволяет тесно 

взаимодействовать науке с агробизнесом, ориентируясь на их конкретные потребности 

и производственные возможности. В итоге разработка новых технологий будет 

основываться на идеях, предложениях и практическом опыте сельхоз 

товаропроизводителей [7]. 

Примером успешного внедрения научных достижений отечественных ученых-

аграриев - влагоресурсосберегающие технологии в растениеводстве - нулевая (No-till) и 

минимальная обработка почвы: 

Еще одна эффективная мера для повышения урожайности пшеницы и других 

сельскохозяйственных культур - создание и скорейшее внедрение новых 

засухоустойчивых сортов, которые в комплексе с инновациями в земледелии должны 

обеспечить устойчивость растениеводства. 

Практически все поголовье скота содержится на личных подворьях. В структуре 

поголовья наблюдается рост по всем видам, при этом на уровне 1990 г. полностью 

восстановлено и даже превысило на 10% только поголовье верблюдов. Поголовье КРС, 

овец и коз, птицы, свиней в среднем составляет 40-60% от показателей 90-х гг.; поголовье 

лошадей в 2017 г. выросло до 90% прежнего уровня. При этом мяса в убойной массе все 

еще производится почти в два раза меньше [8]. 

Таким образом, целью развития АПК является устойчивое развитие всех его 

отраслей и секторов. При этом устойчивое развитие сельхозпроизводства состоит в 

эффективном воспроизводстве материальных, трудовых, земельных и финансовых 

ресурсов, осуществлении технологического совершенствования, обеспечении сохранности 

окружающей среды, что в совокупности ведет к удовлетворению потребности в 

сельскохозяйственной продукции и обеспечению продовольственной безопасности. 

Основные проблемы АПК: 

– сохранение моноспециализации отрасли растениеводства, низкий уровень 

воспроизводства биоклиматического потенциала, что в условиях колебаний внешней 

конъюнктуры, внутренних природных факторов содержит определенные риски; 

– отсутствие товаропроводящих систем, в рамках которых производимая 

продукция могла бы быть переработана для дальнейшего хранения и сбыта в целях 

снижения сезонных колебаний объема и стоимости сельхозпродукции, повышения 

рентабельности производства, стимулирования товаропроизводителей; 

– уровень технического и технологического обеспечения АПК обусловлен 

предыдущим фактором, так как мелкие хозяйства не в состоянии по отдельности 

сформировать рынок сельхозтехники, Агро технологии и т. п. 

– до сих пор неэффективно использовался потенциал форм межгосударственной 

интеграции в целях создания единого аграрного рынка, повышения эффективности 

межстранового разделения труда, способного обеспечить продовольственную 

независимость стран-участниц. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В целом инновационное развитие АПК будет связано с внедрением селекционно-

генетических разработок, технологий производства, организации и управления 

сельхозпредприятиями и принципов устойчивого развития. 
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АҚША АҒЫМДАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Курмаев Т., 

«Қайнар» академиясының магистранты 

 

Мақалада ақша ағымдарының теориялық сипаттамалары туралы айтылады. 

Автор осы проблеманы зерттеуге арналған кеңейтілген басылымдардың іс жүзінде жоқ 

екенін айтады.  Осыған байланысты ақша ағындарын талдаудың негізгі мақсаты қолма-

қол ақшаның жетіспеуінің (асып кетуінің) себептерін анықтау және олардың кірістері 

мен кәсіпорынның ағымдағы өтімділігі мен төлем қабілеттілігін бақылауға жұмсалатын 

шығындар ауданын анықтау. Оның төлем қабілеттілігі мен өтімділігі көбінесе 

шоттарда көрсетілген ақша ағындары түріндегі нақты ақша ағындарына байланысты 

болады. Осылайша, ақша ағындарын талдау төлем қабілеттілігі мен өтімділікті бағалау 

әдістемесін айтарлықтай толықтырады және шаруашылық жүргізуші субъектінің 

қаржылық-экономикалық жағдайын шынымен бағалауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: ақша, қаржы, ақша ағымдары, төлем, кәсіпорын, бағалау, теория.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

Курмаев Т., 

магистрант  Академии «Кайнар»  

 

В статье рассматриваются теоретические характеристики денежных потоков. 

Автор отмечает, что практически нет расширенных публикаций для изучения этой 

проблемы. В связи с этим основной целью анализа денежных потоков является выявление 
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причин нехватки денежных средств (излишков) и определение области их доходов и 

расходов для контроля текущей ликвидности и платежеспособности предприятия. Его 

платежеспособность и ликвидность часто зависят от фактических денежных потоков 

в форме денежных потоков, отраженных на счетах. Таким образом, анализ денежных 

потоков существенно дополняет методологию оценки платежеспособности и 

ликвидности и позволяет реально оценить финансово-экономическое состояние 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: деньги, финансы, денежные потоки, оплата, предприятие, 

оценка, теория. 

 

THEORETICAL CHARACTERISTICS OF CASH FLOWS 

 

Kurmaev T., 

undergraduate of the Academy "Kainar" 

 

The article discusses the theoretical characteristics of cash flows. The author notes that 

there are practically no extended publications to study this problem. In this regard, the main 

purpose of the analysis of cash flows is to identify the reasons for the lack of cash (surplus) and 

determine the area of their income and expenses to control the current liquidity and solvency of 

the enterprise. Its solvency and liquidity often depend on actual cash flows in the form of cash 

flows reflected in the accounts. Thus, the analysis of cash flows significantly complements the 

methodology for assessing solvency and liquidity and allows you to really assess the financial 

and economic condition of an economic entity. 

Keywords: money, finance, cash flows, payment, enterprise, valuation, theory. 

 

Нарықтық қатынастар жағдайында ұйымдардың қаржылық жағдайы, төлем 

қабілеттілігі тікелей ақшамен қамтамасыз етілуіне байланысты. Ұйымның ақшасы мен 

олардың қалыптасу көздерінің орналасуы – оның қаржылық жағдайын сипаттайды, 

сондықтан қолданыстағы ресурстарды тиімді пайдаланудың әсерін жоққа шығаруға 

болмайды. Ол жеткізушілер, банк мекемелері және бюджет алдындағы міндеттемелерді 

дер кезінде өтеуге мүмкіндік береді. 

Ақшаның жетіспеушілігі, есептесулердің тоқтап қалуы, қорлардың кем болуы 

ұйымның қызмет процесіне кері ықпалын тигізеді. Ақша барлық есептеулерде делдал 

болып табылады. Сондықтан оларды көбейту, дұрыс пайдалану, есепке алу және 

қауіпсіздікті бақылау кез-келген кәсіпорынды есепке алудың маңызды міндеті болып 

табылады. Ұйымның төлем қабілеттілігі, қызметкерлерге уақтылы ақы төлеу, 

жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар, бюджетке төленетін төлемдер 

және т.б. көбінесе оны шешудің сәтті болуына байланысты. 

Ұйымда өткізілуі қиын қорлардың шамадан тыс көп болуы, дебиторлық 

қарыздардың, әсіресе, оның күдікті бөлігінің жоғары болуы, ақшаның айналымдылығын 

бәсеңдетіп, ұйымның қаржы жағдайына кері әсерін тигізетіні сөзсіз. 

Сондықтан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық тұрақтылығын 

сипаттайтын маңызды көрсеткіштерді – қысқа мерзімді активтерін талдауға үлкен көңіл 

бөлген дұрыс, әсіресе, ақшаның нысаналы мақсаттарға тиімді жұмсалуына баса назар 

аударған жөн. 

Осылайша, ақшаны есепке алудың басты міндеті – экономикалық шешімдерді 

қабылдауға қажетті ақша жөніндегі мәліметтердің нақты, әрі шынайы болуын қадағалау: 

осы кезде қажетті нәтиженің дәл деңгейі нақты жағдайлар мен талдаудың мақсатына 

тәуелді болады. 

Ақшаның түсуі мен ағымдық жұмсалуы уақыт бойынша бір – бірімен сәйкес 

келмейді, нәтижесінде ұйымның төлем қабілеттілігін ұстап тұру үшін қосымша 

қаржыландыру көлеміне қажеттілік пайда болады. Сондықтан ақшаны тиімді басқару 
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капиталға деген қажеттілікті қанағаттандыру әдістерінің бірі ретінде қарастырылуы 

кездейсоқтық емес. 

Дегенмен де, атап өту керек, қаражаттың айналымда болу кезеңі көп жағдайда 

ұйым қызметінің ішкі ахуалымен, бірінші кезекте активтерді басқару стратегиясының 

тиімділігімен анықталады. Шынында да, қолданылатын баға саясатына, активтердің 

құрылымына тәуелді түрде ұйым өз қаражаттарының айналым ұзақтығына ықпал ете 

алады. 

Ақшаның басы артық бөлігінің жеткіліксіздігі ұйымның қаржылық қиындықтарға 

душар болғанын көрсетеді. Сондай - ақ ақшаның шектен тыс көп болуы да серіктестің 

тиімсіз қызметін байқатады, бұл біріншіден, ақшаның құнсыздануына, екіншіден 

қаражатты пайдалы іске қоспай, қосымша табыстан қарап отырып айырылу дегенді 

білдіреді.  

Кәсіпорындардың ақша ағындары туралы тұжырымдамасы АҚШ-та ХХ ғасырдың 

50-ші жылдарының ортасында пайда болды және оның негізгі ережелерін дамыту 

шетелдік экономистерге тиесілі. Шығармасы орыс тіліне аударылған авторлардың ішінде 

кәсіпорынның ақша ағындарын анықтау, бағалау және талдау мәселелері Л.А. Бернштейн, 

Дж.Бригам, Дж.К. Ван Хорн, Б.Райан, Дж. Ричард, Д.Стоун, С.Хитинг, Э.Хельферт және 

басқалары.Осы онжылдықта бұл проблемалар отандық экономистердің еңбектерінде 

көрініс тапты: И. Т. Балабанова, В.В. Бочарова, В.В. Ковалева, М.Н. Крейина, В.П. 

Привалова, Е.С. Стоянова, Т.В. Теплова, А.Д. Шеремет және басқа авторлар. Алайда, тек 

осы проблеманы зерттеуге арналған кеңейтілген басылымдар іс жүзінде жоқ.  

Осыған байланысты ақша ағындарын талдаудың негізгі мақсаты қолма-қол 

ақшаның жетіспеуінің (асып кетуінің) себептерін анықтау және олардың кірістері мен 

кәсіпорынның ағымдағы өтімділігі мен төлем қабілеттілігін бақылауға жұмсалатын 

шығындар ауданын анықтау. Оның төлем қабілеттілігі мен өтімділігі көбінесе шоттарда 

көрсетілген ақша ағындары түріндегі нақты ақша ағындарына байланысты болады. 

Осылайша, ақша ағындарын талдау төлем қабілеттілігі мен өтімділікті бағалау әдістемесін 

айтарлықтай толықтырады және шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық-

экономикалық жағдайын шынымен бағалауға мүмкіндік береді. 

Ақшаны басқару қаржылық нарықтық күрделілігіне байланысты күннен – күнге 

үлкен маңызға айнала бастады. Бәсекеге қабілеттілік ұйымның одан әрі дамуы үшін 

қажетті ақшаны жеткілікті деңгейде табуды талап етеді. Ақша есебін дұрыс ашып көрсету 

және ұйымның өтімділігін бағалау үшін өте қажет. 

Ақша қаражаттары есебінің, тараптар арасында есеп айырысу кезіндегі орнының 

ерекше екенін айта отырып, «ақша» ұғымының экономикалық мәніне тоқтала кеткеніміз 

жөн. 

Бухгалтерлік есептің Халықаралық №7 «Ақшаның қозғалысы туралы есеп беру» 

стандарты бойынша ақша – бұл ұйымның кассадағы және банктегі есеп айырысу 

шоттарындағы нақты ақшасы болып табылады [1]. Ақшаның ағыны ұйымға келіп түскен 

және шыққан ақшаның қозғалысын сипаттайды. 

Ұйымдар Қазақстан Республикасы банкісімен бекітілген ережелер мен нормативтік 

құжаттарды негізге ала отырып ақшаны сАлматы, жұмсау және есепке алуды жүзеге 

асырады. Осы құжаттарға сәйкес ұйым артық ақшаны банк мекемелерінде сақтауы тиіс. 

өзге ұйымдардың алдындағы міндеттемелері бойынша есеп айырысу банктер арқылы 

қолма – қол ақшасыз ҚР Ұлттық банкісінің заңдылықтарына сәйкес қолма – қол ақшасыз 

есеп айырысудың басқадай түрлері негізінде жүргізіледі. 

Есеп айырысулар жоспарлы және тұрақты болуы тиіс. Оның негізіне келесі 

принциптер жатқызылады: 

 ұйымдар өздерінің ақшасын банкте сақтауға міндетті; 

 олардың арасындағы есеп айырысулар қолма – қол ақшасыз жүзеге асырылады; 

 қолма – қол ақшасыз есеп айырысулардың негізі болып табылатын барлық 

құжаттар банк арқылы төлем жүргізу үшін қолданылады. 
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Есеп айырысудың мақсаты – нарықтық қатынастарды нығайтуға, жалпы ішкі 

өнімнің қозғалысына ықпал ету. 

Ұйымның банк мекемесі арқылы жүргізген есеп айырысуларын тауарлы және 

бейтауарлы деп ажыратуға болады. 

Тауарлы есеп айырысулар өткізілген өнім, көрсетілген қызмет пен орындалған 

жұмыстар, сондай – ақ сатып алынған тауарлы – материалды құндылықтар үшін 

төлемдерді сипаттайды. 

Бейтауарлы есеп айырысулар бюджетке төленетін міндетті төлемдер мен міндетті 

зейнетақы қорына төлемдерді айқындайды. 

Ұйымдағы ақшаның бухгалтерлік есебнің негізгі міндеттеріне жатқызылады: 

 Ақшаның қозғалысы бойынша жүргізілген барлық операцияларды толық және 

мезгілінде құжаттау; 

 Ақшаның шектеуге сәйкес нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылуын 

қадағалау; 

 Ақшаның сақталуын қамтамасыз ету; 

 Кассалық және есеп айырысу төлем тәртібінің сақталуын бақылау; 

 Ақшаны түгендеуді өз уақытында жүргізу; 

 Төлемдерді қолма – қол ақшасыз есеп айырысу жолымен банк арқылы жүргізу. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру – бұл ақша қаражаттары мен 

олардың эквиваленттерінің келіп құйылуы мен шығысталуы. Ақша эквиваленттеріне 

қысқа мерзімді қаржы инвестициялары және облигация, қазынашылық векселі және т.б. 

сияқты өтімді бағалы қағаздар жатады. Ақша түсімдері туралы ақпарат, біріншіден, 

ұйымның ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерін табу қабілеті, сондай-ақ ақша 

түсімдерін пайдаланудағы ұйымның мұқтажын бағалауға көмектеседі. Екіншіден, 

ұйымның таза активтеріндегі өзгерісті, оның қаржы құрылымын, сондай-ақ өтімділік пен 

төлем қабілетін бағалауға көмектеседі. Үшіншіден, әр түрлі ұйымдардағы операциялық 

қызмет туралы есеп берулерді салыстыруға мүмкіндік береді [2]. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 2007 жылғы 28 

ақпандағы №234-III Заңы 

2. ҚР 20.11.1998 жылғы №304-1 «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы (15.01.01 

жылғы өзгерістерімен толықтыруларымен қоса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Вестник университета «Кайнар», №2-2020 г. 

 113 

                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


