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ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ 
ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ 

 
Атабаева А., 

Қайнар академиясының магистранты 
 

Қылмыстарды тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде 
және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге жедел-іздестіру 
әрекеттерінің де рөлі аз емес. Әдетте, қылмыстарды ашумен байланысты жұмыс осы 
жедел-іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде жедел-іздестіру әрекеттерін, 
әсіресе жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу нәтижесінде қылмыстық іс 
жүргізушілік іс-әрекеттер жүргізу кезінде алу мүмкін емес қылмыстық іс бойынша 
дәлелдемелер алынады. 

Түйін сөздер: қылмыс, қылмыстыық әрекет, жедел-іздестіру, белгілері, заң. 
 

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ПРИЗНАКИ 

 
Атабаева А., 

Магистрант академии Кайнар  
 

Следственная деятельность наряду с следственными действиями также играет 
важную роль в быстром и полном раскрытии преступлений, подверженности и 
уголовного преследования. Как правило, раскрытие информации, связанной с 
преступностью, начинается с этой службы оперативного поиска. Время от времени 
доказательства уголовного дела не могут быть получены при проведении уголовных 
следственных действий, особенно в результате тайных детективных действий. 

Ключевые слова: преступность, преступная деятельность, оперативный поиск, 
знаки, закон. 

 
THE CONCEPT OF THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY OF THE 

CRIMINAL PROCESS AND ITS SIGNS 
 

Atabaeva A., 
Undergraduate Academy Kaynar 

 
Investigative activities along with investigative actions also play an important role in the 

rapid and complete disclosure of crimes, susceptibility and prosecution. Typically, the disclosure 
of crime-related information begins with this online search service. From time to time, evidence 
of a criminal case cannot be obtained during criminal investigative actions, especially as a 
result of secret detective actions. 

Keywords: crime, criminal activity, operational search, signs, law. 
 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда берілген осы анықтамасымен Жедел-іздестіру 
қызметі теориясы саласындағы В. Плетнев, А.Я. Гинзбург сияқты қазақстандық ғалымдар 
келісе отырып, әрқайсысы осы заңи анықтаманың мәнін өздерінше ашады. 
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В. Плетнев жедел-іздестіру әрекеттерінің мәнін оның келесідей сипатты белгілерін 
көрсете отырып ашады:  

«1. Жедел-іздестіру әрекеттері жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешудің 
негізгі ұйымдық нысаны және технологиялық тәсілі болып келеді. Оларда зерделенген 
түрде әлеуметтік құқық қолданушылық қызметтің ерекше түрі ретінде жедел-іздестіру 
қызметінің бүкіл өмір сүрген кезеңінде барлық жинақталған оң тәжірибесі орын алып 
отыр. 

2. Олар заң, заңға тәуелді және ведомстволық нормативтік актілерге негізделген 
арнайы күштерді, құралдарды, әдістерді, нысандар мен тәсілдерді қолдана отырып, 
көбінесе жасырын жүзеге асырылатын барлау-іздеу әрекеттерінің жүйесі болып табылады. 

3. Жедел-іздестіру қызметінің заңнамасы, теориясы және тәжірибесі жедел-
іздестіру әрекеттерінің екі тобын анықтайды – жалпы және арнайы.  

4. Осы әрекеттерді жүргізу барысында ақпараттық жүйелер, бейне-, аудиожазу, 
кино- және фото түсірілімдер, сондай-ақ адам өмірі мен денсаулығына және қоршаған 
ортаға зиян келтірмей өзге ғылыми-техникалық және өзге құралдар мен әдістер 
қолданылады. 

5. Жедел-іздестіру әрекеттері қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік, қылмыстың алдын 
алу, тәртіптік шаралармен үйлесімде де қолданылады, жеке де қолданылады. 

6. Жедел-іздестіру әрекеттерінің түрлері мен тактикасы ғылыми негізделген және 
тәжірибемен тексерілген. Жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді ұйымдастыру 
мен оларды жүргізу тактикасы қызметтік, әскери немесе мемлекеттік құпияны құрауы 
мүмкін. 

7. Жедел-іздестіру әрекеттерін тек қана жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы 
органдардың басшыларымен белгіленген қызметтер, бөлімшелер және қызметкерлер 
санаты жүргізуге құқылы. Өзге  ұйымдардың немесе тұлғалардың оларды жүргізуге 
құқығы жоқ» [1]. 

А.Я. Гинзбург болса, жедел-іздестіру әрекеттерінің заңи анықтамасын аша отырып, 
оның мәнін сипаттайтын келесідей негізгі элементтерін атап көрсетеді:  

«1. Жедел-іздестіру әрекеттері заң және заңға тәуелді нормативтік актілерге 
негізделген қылмыстарды болдырмау және ашу, сондай-ақ жасырынған қылмыскерлерді 
іздестіру мақсатында көбінесе арнайы құралдар мен әдістер арқылы жүзеге асырылатын 
барлау (іздеу) әрекеттер жүйесі болып табылады. 

2. Жедел-іздестіру әрекеттерін өткізу кезінде дайындалып жатқан, жасалып жатқан 
немесе жасалынған қылмыс жөніндегі ақпаратты табу, бекіту, алу, зерттеу үшін ғылыми-
техникалық құралдар мен әдістер кеңінен қолданылуы мүмкін. 

3. Жедел-іздестіру әрекеттерін жүзеге асырудың түрлері мен тактикасы 
ғылыминегізделген және іс жүзінде анықталған.  

4. Заңнамада көрсетілген субъектілерден басқа ешкімнің жедел-іздестіру 
әрекеттерін жүргізуге құқығы жоқ. Ешбір өзге ұйымдар мен тұлғалардың осы қызметті 
жүргізуге құқығы жоқ. 

Жедел-іздестіру әрекеттері – бұл тактикалық және психологиялық жағынан нәзік 
және күшті қару, оның көмегімен жедел-іздестіру қызметінің субъектісі қылмыскердің 
ниетін біліп, құпия нәрсені анықтай отырып,  қылмысты не дер кезінде болдырмау, не ашу 
туралы мәселені шешеді. 

Көпжылдық тәжірибе өз алдына мынаны дәлелдеді – қылмыскер қандай қулық-
сұмдықтар жасаса да, жедел-іздестіру әрекеттері  мен тергеу іс-қимылдарының дұрыс, аса 
шеберлікпен қолданылуы нәтижесінде әшкереленетін болады. Мәселен, Алматы 
қаласында кісі өлтіру арқылы меншікті иеленумен қоса шабуылдар жасаған «Шие 
бөрілер» («Шакалы») деген шартты атауды пайдаланған банданың әрекет етуін алатын 
болсақ, қылмыстарды ашу үшін ең білікті жедел-іздестіру қызметкерлері мен 
тергеушілерден тұратын жедел-тергеу тобы құрылған. Сондай-ақ аталған банда жасаған 
қылмыстарды ашу бойынша іс-қимылдарды үйлестіру үшін штаб құрылды. Банданы ұстау 
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үшін барлық, соның ішінде жедел-іздестіру жолымен алынатын ақпарат жинау мен 
талдаудың шебер ұйымдастырылуы маңызды рөл атқарды. Орасан зор біріне-бірі қайшы 
мәліметтердің ішінен сезіктілердің соңына түсуге мүмкіндік беретін қажетті бөлігін 
анықтауға қол жеткізілді. Тергеу іс-әрекеттерінің одан әрі қарай жүргізілуі  бандиттердің 
ұсталуына, заттай дәлелдемелердің табылуына, қылмыскерлердің әшкереленуіне әкелді. 
Бұл іс бойынша ұсталғандардың барлығы қылмыстық жауапқа тартылып, сотталған 
болатын» [2]. 

В. Плетневтің және А.Я. Гинзбургтің жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда 
бекітілген анықтамасының мәнін ашуда өздері берген сипатты белгілері бір-бірінен аса 
өзгеше емес, керісінше екеуінің де пікірлері бір-біріне сәйкес келеді және бірін-бірі 
толықтырып отырады. 

Құқықтық әдебиеттерде жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда берілген 
анықтамасынан өзге де анықтамалар кездеседі. 

Ресейлік криминалист-ғалымдар О.А. Вагин мен А.П. Исиченконың 
пайымдауынша, «жедел-іздестіру әрекеттері деп жедел-іздестіру қызметі туралы 
заңда бекітілген олардың шегінде жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешуге 
бағытталған жария және жасырын күштер, құралдар мен әдістер қолданылатын іс-
әрекеттер немесе іс-әрекеттер жиынтығы түсініледі» [3]. 

О.А. Вагин мен А.П. Исиченко өздері берген жедел-іздестіру әрекеттері ұғымының 
анықтамасының мәнін, белгілерін төмендегідей ашып көрсетеді: 

«Жедел-іздестіру әрекеттері барлау-іздеу сипатына ие. Бұл ең алдыменен 
қылмыскерлер іс-әрекеттерінің құпия, бүркемеленген сипатымен, олардың ешкім 
көрмейтіндей жағдайларда жасалуымен, қылмыстық іс-әрекеттердің алдын ала терең 
дайындалуымен, қылмыстық мінез-құлықтың өрескелдігімен, мейрімсіздігімен, жасалған 
қылмыстардың іздерінің жойылуымен орын алғандықтан, жедел іздестіру қызметі 
қылмыстарды әзірлеп жатқан, жасалып жатқан және жасаған адамдар туралы мәліметтерді 
алу, белгісіз құқықтық құқықтық фактілерді іздеу, жасалған қылмыстардың мән-жайларын 
анықтау және т.б. әрекеттердің қажеттігімен жағдайланған. 

Жедел-іздестіру әрекеттері мәні бойынша ақпаратты табуға, жасырын 
(жасырылған) қылмыстарды, қылмыстық әрекеттің белгілері мен фактілерін, олардың 
субъектілерін анықтауға, жасырынған адамдарды іздеуге бағытталған. 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің барлау-іздеу сипатын оларда жүзеге асырылатын 
астыртын әрекеттің, жария және жасырын әдістерді ұштастыру қағидалары; заң 
шығарушының жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу кезінде ақпаратты жасырын алу үшін 
арналған арнаулы техникалық құралдарды қолдану мүмкіндігіне нұсқауы; жедел-іздестіру 
әрекеттерін жүргізудің дайындалып жатқан, жасалып жатқан немесе жасалған құқыққа 
қайшы әрекеттің белгілері туралы, сондай-ақ оны дайындап жатқан, жасап жатқан немесе 
жасаған адамдар туралы мәліметтер бар болғанда, егер қылмыстық іс қозғау туралы 
мәселені шешуге, мемлекеттік, әскери, экономикалық немесе экологиялық қауіпсіздікке 
қауіп төндіретін оқиғалар немесе іс-әрекеттер туралы, анықтама, тергеу және сот 
органдарынан жасырынған немесе қылмыстық жазадан жалтарған адамдар туралы, т.б. 
жеткілікті деректер болмағанда құқыққа сай болуы дәлелдейді. 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің барлау сипатын жедел-іздестіру органдарының 
қызметінің жасырын тәртіпте басым болуы, жедел-іздестіру әрекеттеріне қатысушы 
тұлғалар туралы мәліметтерді, жедел-іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру мен оларды 
жүргізу тактикасын мемлекеттік құпияны құраушы ретінде қорғаудың объективті 
қажеттілігі, конфиденттерді астыртын пайдалану мүмкіндігі дәлелдейді. 

Жедел-іздестіру қызметінің мәнінен және оның заң тұрғысынан түсініктемесінен 
жедел-іздестіру әрекеттері тек жедел-іздестіру органдарының лауазымды тұлғалары 
болып табылатын арнайы субъектілерімен ғана ұйымдастырылатындығы және 
жүргізілетіндігі туындайды. Оларға қоса жедел-іздестіру әрекеттерінің қатысушылары 
болып жедел емес бөлімшелердің қызметкерлері, мамандар, жедел-іздестіру қызметінің 
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міндеттерін жәрдемдесуші өзге адамдар, жедел-іздестіру әрекеттерін әзірлеуге немесе 
жүргізуге қатысушылар не болмаса олардың тапсырмасымен жекелеген әрекеттерді 
жүзеге асырушылар болуы мүмкін. 

Жедел-іздестіру қызметінің қатарына қосылмаған бөлімшелер мен жедел-
іздестіруге ұқсас жекелеген әрекеттерді жүргізуі жедел-іздестіру қызметін құрамайды, 
олар әкімшілік, жеке детективтік немесе өзге қызметтің элементі ретінде қарастырылуы 
мүмкін... 

Жедел-іздестіру әрекеттері барлау және қарсы барлау қызметінің мазмұнына кіреді. 
Олар осындай қызметтің құралы болып табылады, қызметтің осы түрлерінің жүзеге 
асырылуы тәсілдері болып келеді. Адам құқықтарын кең дәрежеде шектейтін, әсіресе, хат 
жазысу, телефонмен сөйлесу, азаматтардың пошта, телеграф және өзге жөнелтілімдерінің 
құпиясын, тұрғын үйге қолсұғылмаушылығын бұзатын жедел-іздестіру әрекеттерін 
жүргізу заңымен көзделген жағдайларда, негіздерде және тәртіпте жүргізіледі. 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің оларды жүргізу субъектілеріне қарамастан барлау-
іздеу сипатына ие екенін ескерген жөн. Жедел-іздестіру қызметі туралы заңда көзделген 
нақ осы жедел-іздестіру әрекеттерінің мазмұны мемлекеттік, экономикалық немесе 
экологиялық қауіпсіздікке қауіптің бар болуы мен сипатын бағалауға мүмкіндік беретін 
оқиғалар немесе іс-әрекеттер туралы ақпараттар алу құралдары болып табылады.  

Жедел-іздестіру әрекеттерінің мазмұнын осы шаралардың нақты түрлерін 
құрайтын іс-әрекеттер құрайды... 

Жедел-іздестіру әрекеттерін заңи бекіту, олардың шектелген тізімін белгілеу 
жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу кезінде тек адам және азамат құқықтары мен 
бостандықтарының сақталуын қамтамасыз етіп қана қоймай, сондай-ақ жедел-іздестіру 
қызметі субъектілері, лауазымды адамдар мен оларға жәрдемдесуші адамдардың іс-
әрекеттерінің заңдылығын анықтайды, олардың іс-әрекеттерін қылмыстық жазаланатын 
әрекеттерден ажырайды және осымен олардың қызметінің заңдылығын қамтамасыз етеді. 

Жедел-іздестіру қызметі туралы заңға сәйкес әрбір жедел-іздестіру әрекеті 
өөзгелерден тәуелсіз, дербес немесе өзге жедел-іздестіру әрекеттерімен бірге де 
жүргізілуі, жария немесе жасырын болуы, мұнда кейбір жедел-іздестіру әрекеттерін жария 
жүргізу өзгелердің жасырын жүргізілуін жоққа шығармайды, сондай-ақ керісінше. Нақ 
осы жедел-іздестіру әрекеттерінің шегінде  ғана жедел-іздестіру қызметінің күштері, 
құралдары мен әдістері қолданылуы мүмкін. 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің тізімі заңмен қатаң шектелгеніне қарамастан, оларды 
жүзеге асыру ұйымдастырушылық шараларды жүргізуді, қамтамасыз ету сипатындағы 
шараларды жүзеге асыруды, оларға қатысуға мамандарды тартуды, соңында нақты жедел-
іздестіру әрекеттерін немесе олардың жиынтығын жүргізуге ықпал ететін арнаулы 
техникалық және өзге құралдарды қолдануды талап етеді. Ұйымдастырушылық және өзге 
қамтамасыз ету шаралары жедел-іздестіру шараларына қатысты бағыныштылық сипатқа 
ие екенін, көбінесе олардан бұрын болатынын не болмаса олардың салдары болатынын, 
олардан логикалық, техникалық, әдістемелік туындайтынын ескерткен жөн. 

Жедел-іздестіру әрекеттерінің бір-бірінен анық айырмашылықтарына қарамастан, 
олардың тізімі кездейсоқ емес. Ол біртұтас ортақ мән – оны кейін жүзеге асыру үшін 
ақпаратты алуға бағытталуымен анықталған. Атап айтқанда, жедел-іздестіру әрекеттерін 
жүргізу арқылы жедел-іздестіру қызметтерінің міндеттерін шешу және адам мен 
азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау, қоғам 
мен мемлекеттің қылмыстық қолсұғушылықтардан қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсаттарына қол жеткізу мүмкіндігі туады. 

Жедел-іздестіру әрекеттері жедел-іздестіру қызметі туралы заңда бекітілген жедел-
іздестіру қызметінің жалпы міндеттерін, оның жеке міндеттерін шешу үшін жүргізілуі 
мүмкін. Мұнда жеке (аралық) міндеттерді шешу олардың бағытталуы мен мазмұны 
бойынша жедел-іздестіру қызметінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуі тиіс. 
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Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу мақсаты олардың объектілерінің шеңберін 
алдын ала анықтайды. Олар ақпаратқа ие ретінде немесе қылмыс субъектілері ретінде 
жеке тұлғалар, сондай-ақ келісімі бойынша олардың тексеру немесе қорғау жөніндегі 
жедел-іздестіру әрекеттері жүргізіліп жатқан адамдарда болуы мүмкін. Мұндай 
адамдардың санаттары нақты жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу түрін, нысанын, 
негіздері мен шарттарын анықтайды. 

Көбінесе, жедел-іздестіру әрекеттерінің объектілері болуы мүмкін тұлғалар: 
1) құқыққа қайшы әрекеттерді дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған, 

анықтама, тергеу және сот органдарынан жасырынып жүрген немесе қылмыстық жазадан 
жалтарған; 

2) хабар-ошарсыз кеткен; 
3) қорғалып жатқан; 
4) мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге, адам өмірі мен денсаулығы үшін, 

қоршаған ортаға жоғарғы қауіпті объектілерді пайдаланумен байланысты жұмыстарға; 
жедел-іздестіру қызметіне қатысуға немесе оны жүргізу нәтижесінде алынған деректерге 
жіберу туралы; сондай-ақ жеке детективтік немесе күзет қызметіне рұқсат алуға 
үміткерлер; 

5) қызметтік қатынастар орнатылып жатқан немесе орнатылған, жедел-іздестіру 
әрекеттерін әзірлеуге және жүргізуге тартылған; 

6) құқыққа қайшы әрекеттердің белгілері; қауіпсіздікке қауіп төндіретін оқиғалар, 
іс-әрекеттер; жедел назарға ие адамдардың мінез-құлқы мен тұрғылықты жері туралы 
мәліметтерге ие. 

 Жедел-іздестіру әрекеттерінің ұғымын талдау олардың мазмұнын, мәнін 
көрсететін келесідей сипатты белгілерін, құрылымдық элементтерін көрсетуге мүмкіндік 
береді: 

- жедел-іздестіру әрекеттері жедел-іздестіру қызметінің басты құрамдас бөлігі; 
- олар жария да, жасырын да жүргізіледі; 
- олардың негізгі субъектілері болып жедел-іздестіру органдарының лауазымды 

тұлғалары табылады; 
- олардың мазмұнын құқықтық маңызды ақпаратты табуға және жүзеге асыруға 

бағытталған іс-әрекеттер құрайды; 
- олар заңмен анықталған мақсатқа ие – адам мен азамат өмірін, денсаулығын, 

құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін 
қылмыстық қолсұғушылықтардан қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін шешу» [3, 297 
б.]. 

Тағы бір ресейлік ғалым В. Молокоедовтың пікірінше, «жедел-іздестіру 
әрекеттері – бұл тактикалық міндеттерді шешуге бағытталған өзара байланысты 
іс-әрекеттер жүйесінен тұратын жедел-іздестіру қызметін құрайтын құрылымдық 
элемент» [4].         

Жоғарыда жедел-іздестіру әрекеттері ұғымына әртүрлі авторлардың берген 
анықтамалары әртүрлі тұжырымдалғанына қарамастан, олар бір-біріне елеулі түрде 
қарама-қайшы келмейді. Бұл анықтамалардың мазмұны бір-біріне сай келеді, бірақ әрине 
олар бір-бірінен өзгеше тұжырымдалған 

В. Плетнев те, А.Я. Гинзбург те, О.А. Вагин мен А.И. Исиченко да жедел-іздестіру 
әрекеттерінің анықтамасының мазмұнын аша отырып, оның сипатты белгілерін өздерінше 
ашып түсіндіреді. 

В. Плетнев пен А.Я. Гинзбургтің жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда берілген 
анықтамасымен келісе отырып берген сипатты белгілеріне қатысты көзқарастары 
Қазақстанның Жедел-іздестіру қызметі теориясында қалыптасқан тұжырымдамаға сәйкес 
келеді. Біз де олардың көзқарастарын қолдаймыз және біздің қазақстандық жедел-
іздестіру қызметі заңдарына сай деп есептейміз. Себебі, Ресей Федерациясының  «Жедел-
іздестіру қызметі туралы» Федералдық заңының жедел-іздестіру әрекеттеріне анықтама 
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бермегеніне қарамастан, жедел-іздестіру қызметін Қазақстан Республикасының Жедел-
іздестіру қызметі туралы Заңынан өзгеше анықтайды. Дәлірек айтсақ, «Жедел-іздестіру 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Жедел-іздестіру қызметі – 
азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, 
меншікті қорғау, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арнаулы қызметтерінің 
қылмысты қолсұғуынан, сондай-ақ барлау-бүлдіру әрекетінен қоғам мен мемлекет 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы уәкілдік берілген мемлекеттік органдар 
өз құзіреті шегінде Қазақстан Республикасының Конституциясына, Жедел-іздестіру 
қызметі туралы Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да заңдары мен қалыптық 
құжаттарына сәйкес жүзеге асыратын жария және жасырын жедел-іздестіру, ұйымдық 
және басқару әрекеттерінің ғылыми негізделген жүйесі» [5]. Ал, 1995 жылғы 12 
тамыздағы №144-ФЗ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Ресей Федерациясының 
Федералдық  Заңының 1 бабына сәйкес «Жедел-іздестіру қызметі – адам мен азаматтың 
өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау,  қоғам мен 
мемлекеттің қауіпсіздігін қылмысты қолсұғудан қамтамасыз ету мақсатында Жедел-
іздестіру туралы Федералдық заңмен уәкілдік берілген мемлекеттік органдардың жедел 
бөлімшелері өз өкілеттіктері шегінде жария және жасырын жүзеге асыратын қызмет түрі» 
[6].    

Мұндағы анықтамалардан келесідей айырмашылықты көрсетуге болады. Ресей 
Федерациясындағы жедел-іздестіру қызметі сыртқы барлау қызметін қамтымайды, оны 
реттейтін дербес 1996 жылғы 10 қаңтардағы №5-ФЗ «Сыртқы барлау туралы» 
Федерациялық Заңы бар. Сондықтан сыртқы барлау сипатындағы кейбір жедел-іздестіру 
шаралары Ресей Федерациясының жедел-іздестіру қызметінің мазмұнына кірмейді. Ал, 
Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметі сыртқы барлау қызметін қамтыған 
және оны реттейтін дербес нормативтік-құқықтық акт көзделмеген. Сондықтан Қазақстан 
Рестпубликасының сыртқы барлау қызметі «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңымен және өзге құпия ведомстволық нормативтік-құқықтық 
актілермен реттеледі. Сыртқы барлау сипатындағы әрекеттер бір уақытта жедел-іздестіру 
әрекеттері болып табылады. Бір сөзбен айтсақ, Қазақстан заңнамасындағы жедел-іздестіру 
қызметінің ұғымы Ресейлік заңнамадағы жедел-іздестіру қызметі ұғымынан кең болып 
келеді. 

Сонымен, жедел-іздестіру әрекеттері – бұл жедел-іздестіру қызметін жүзеге 
асырушы органдардың өз құзыреті шегінде өздерінің алдына қойылған міндеттерін 
шешуге бағытталған іс-әрекеттері.  

Біріншіден, бұл іс-әрекеттер тек жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы 
органдармен жүргізіледі. 

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы орган – жедел-іздестіру заңдарына 
сәйкес белгілі бір құқық қорғау органының немесе арнаулы қызметтің құрамында қызмет 
ететін жедел-іздестіру қызметін толық немесе ішінара тікелей жүргізу үшін немесе 
оны бақылауға арналған бірінші басшылармен қоса оның жедел бөлімшелері мен 
лауазымды тұлғаларының жүйесі [3, 141 б.].   

Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның 6 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы 
аумағындағы жедел-іздестіру қызметін:  

- ішкі істер органдары; 
- ұлттық қауіпсіздік органдары; 
- Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары;  
- Қаржы полициясының органдары;  
- Қазақстан Республикасы Президентінің күзет қызметі; 
- Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі жүзеге асырады. 
Тек осы органдар ғана жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге құқылы және олардың 

тізімі тек Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі 
арқылы өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.  
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Ішкі істер органдары болып Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, 
оның құрамына кіретін департаменттер, басқармалар мен бөлімдер, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қала мен астананың, көліктегі Орталық, Батыс және Оңтүстік-
Шығыс ішкі істер департаменттері, аудандық, қалалық, қалалардағы аудандық, 
поселкелік, желілік ішкі істер басқармалары, бөлімдері, ішкі әскерлер табылады. Ішкі 
істер органдары құрамында криминалдық полиция, әкімшілік полиция, әскери-тергеу 
органдары және әскери полиция да бар.  

Ұлттық қауіпсіздік органдары болып Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Барлау» 
Қызметі, облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астана бойынша Ұлттық 
Қауіпсіздік Комитетінің департаменттері, Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріндегі әскери қарсы барлау органдары, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Қауіпсіздік Комитетінің әскерлері, арнаулы мақсаттағы бөлімшелер табылады. 

Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары - Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігініңБас барлау басқармасы және оның әскер түрлеріндегі 
басқармалары, әскери құрамалардағы бөлімшелері. 

Қаржы полициясының органдары – Қазақстан Республикасының Экономикалық 
қылмыстармен және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттігі, оның 
облыстардағы, ресрубликалық маңызы бар қала мен астанадағы департаменттері. 

Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары – Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі жөніндегі комитеті мен 
оның аумақтық басқармалары. 

К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова сияқты бірқатар 
ресейлік авторлар осы аталған жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың 
ішінде жедел-іздестіру әрекеттерін жедел бөлімшелер жүргізе алады деп көрсеткен.  

Жедел-бөлімше – бұл тиісті құқық қорғау органының немесе арнаулы қызметтің 
құрылымына кіретін, қызметтік міндеттеріне заңдармен көзделген жедел-іздестіру, 
қарсы барлау немесе барлау міндеттерін шешу үшін жататын ұйымдық штаттық 
буын. 

Нақ бір жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органның жедел бөлімшелері 
тиісті ұйымдық, әкімшілік бірліктерге сай құрылған. Ол жедел-іздестіру, жедел-іздеу, 
жедел-техникалық, қарсы барлау, барлау немесе ақпараттық-талдау бөлімшелері 
(топтары), бөлімі, басқарма, бас басқарма, сондай-ақ ішкі қауіпсіздік бөлімшесі және т.б. 
болуы мүмкін. Әр түрлі жедел-іздестіру органдарында жедел бөлімшелердің құрылымы 
және олардың атаулары біркелкі аталмаған, ол жедел-іздестіру қызметінің нақты 
міндеттерін шешудегі өзіндік ерекшеліктермен бірге туындауда.  

Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге құқылы қызметкерлердің, бөлімшелер мен 
қызметкерлер санаттары жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың 
басшыларымен анықталады. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ К НОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Денякина А., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

Проблема адаптации выходцев из других культур к культуре принимающей 
страны по праву принадлежит к числу наиболее сложных, неоднозначных и активно 
разрабатываемых проблем в мировой науке. 

Каждый этнос имеет свою среду обитания, свою территорию, свои конкретно-
исторические условия, свое особое окружение. Различие этносов есть различие культур. 
Культура есть универсальный механизм адаптации общества к природной и социальной 
среде своего существования. Культура - это совокупность материальных и духовных 
ценностей.  

Ключевые слова: адаптация, этнос, культура, психология, новая среда. 
 

ЭТНОМӘДЕНИ БЕЙІМДЕЛУ - ХАЛЫҚТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖӘНЕ ЖАҢА МӘДЕНИЕТІНЕ БЕЙІМДЕЛУІ 

 
Денякина А., 

Қайнар академиясының магистранты 
 
Басқа мәдениет өкілдерін бейімдеу мәселесі қабылдаушы елдің мәдениетіне 

әділетті түрде әлемдік ғылымдағы ең күрделі, талассыз және белсенді дамып келе 
жатқан проблемалар тізіміне жатады. 

Әрбір этнос өз мекендейтін жерлеріне, өз аумағына, өзіндік тарихи жағдайына, 
оның ерекше ортасына ие. Этникалық топтардың айырмашылығы - бұл мәдениеттердің 
айырмашылығы. Мәдениет - қоғамның табиғи және әлеуметтік ортаға бейімделуінің 
әмбебап механизмі. Мәдениет материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы. 

Түйін сөздер: бейімделу, этнос, мәдениет, психология, жаңа орта. 
 

ETHNOCULTURAL ADAPTATION - PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 
ADAPTATION OF PEOPLE TO NEW CULTURE 

 
Denyakina A., 

Undergraduate Academy Kaynar 
 
The problem of adaptation of people from other cultures to the culture of the host country 

rightfully belongs to the number of the most complex, ambiguous and actively developed 
problems in world science. 

Each ethnos has its own habitat, its own territory, its own specific historical conditions, 
its particular environment. The difference of ethnic groups is the difference of cultures. Culture 
is a universal mechanism for the adaptation of society to the natural and social environment of 
its existence. Culture is a collection of material and spiritual values. 

Keywords: adaptation, ethnos, culture, psychology, new environment. 
 
Культура с течением времени приспосабливается к географической среде, вместе с 

тем влияние последней уже не воспринимается как движущая сила культурного развития 
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[1]. Кроме того, культура адаптируется к социальной среде народов посредством 
заимствований и реорганизации.  

 Н.М. Лебедева в исследовании психологии этнических миграций этнокультурную 
адаптацию понимает, как процесс и результат взаимодействия этнических групп как 
единых и целостных субъектов межгруппового взаимодействия и взаимовосприятия [2]. 

Перемена места жительства неизбежно влечет за собой необходимость адаптации к 
новым экономическим, социальным, природным, а иногда и этнокультурным условиям. 
Во многих случаях она осуществляется болезненно и не всегда заканчивается успешно. Не 
случайно одной из важнейших проблем всех организованных перемещений населения 
является проблема приживаемости новоселов. 

Шурупова А.С. обращает внимание на то, что особенно сложно протекает 
адаптация в случае вынужденного переселения [3]. 

А этнопсихологический словарь даёт следующее определение этнокультурной 
адаптации: «Этнокультурная адаптация - психологическое и социальное приспособление 
людей к новой культуре, «чужим» национальным традициям, образу жизни и поведению, 
в ходе которых согласовываются нормы и требования участников межэтнического 
взаимодействия» [4]. Хорошая психологическая адаптация зависит от личностных 
переменных, событий жизни и социальной поддержки. 

То есть, адаптация — это качественно новое состояние мигранта. Перемена места 
жительства неизбежно влечет за собой необходимость адаптации к новым природным, 
экономическим, социальным и этнокультурным условиям. Во многих случаях она 
осуществляется достаточно болезненно и не всегда заканчивается успешно, так как при 
переезде мигранты сталкиваются с рядом трудностей экологического, социально-
экономического и другого плана, преодоление которых во многом зависит от адаптивных 
способностей.  

Основные подходы к исследованию факторов, влияющих на процесс адаптации, 
можно разграничить на две группы:  

- первую условно можно назвать экологическими, так как в них подчеркивается 
возможность изучения деятельности этноса посредством анализа различных параметров 
природной среды обитания народа - своеобразия климатической зоны, ландшафта, флоры 
и фауны;  

- вторая — социально-экономические условия региона, позволяющие переселенцам 
благоустроиться на новом месте жительства. 

Смена среды обитания, деятельности и социального окружения может привести 
либо к трансформации культурной идентичности, в том числе и набора убеждений и 
установок в отношении себя и своего членства в культурной группе; либо к 
аккультурационному стрессу как ответу индивида на события жизни, коренящиеся в 
межкультурном контакте, когда те превышают его возможности справляться с ними 
(схоже с понятием культурного шока).  

Существуют разные стратегии преодоления стресса и повышения адаптивности. 
Например, 

1) наступление (планирование, сворачивание прочей деятельности и активное 
преодоление), при этом снижается уровень депрессии;  

2) избегание (игнорирование на поведенческом уровне, отрицание, отсутствие 
позитивной интерпретации), при этом усугубляются депрессивные тенденции;  

3) принятие (признание проблемы и сдержанная реакция на нее);  
4) поиск социальной поддержки (стремление найти эмоциональную и 

практическую поддержку).  
Развивая идеи Дж. Берри о стратегиях аккультурации и объединяя концепцию 

«культурного шока», У. Серл и К. Уорд выделили два типа приспособления: 
психологическую и социокультурную адаптации [5, 6]. Психологическая адаптация при 
вхождении в иную культурную среду представляет собой совокупность психологических 
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последствий, включая ясное понимание личностной и этнической идентификации, 
хорошее душевное здоровье и общую способность достигать чувства личного 
удовлетворения в обществе пребывания. Понятие психологической адаптации в рамках 
теории аккультурации в современной литературе интерпретируют как результат 
исследований культурного шока. Социокультурная адаптация имеет отношение, прежде 
всего, к поведенческим навыкам и коммуникативным моделям при освоении новой 
культурной среды. Этот тип адаптации включает в себя способность справляться с 
ежедневными проблемами в новом культурном окружении, особенно в сферах семейной 
жизни, работы и учебы. Это понятие относится к парадигме социального научения. 

Безусловно, оба типа адаптации тесно связаны между собой и, тем не менее, 
факторы, влияющие на социокультурную и психологическую адаптации, а также их 
длительность значительно отличаются друг от друга. К примеру, психологическая 
адаптация находится под влиянием личностных особенностей, жизненных обстоятельств 
и социальной поддержки. Напротив, для социокультурной адаптации наиболее важными 
факторами являются длительность проживания в новой среде, язык, количество контактов 
и культурная дистанция [7]. Самые большие трудности в этих типах адаптации возникают 
в начале вхождения в новую культурную среду. Тем не менее, социокультурые проблемы 
постепенно уменьшаются с течением времени, в то время как психологические трудности, 
как правило, имеют тенденцию усиливаться [8]. 

Еще одно определение, которое вошло в терминологический аппарат 
отечественной этнопсихологии - это межкультурная адаптация. Межкультурная адаптация 
- это «сложный процесс, благодаря которому человек достигает соответствия 
(совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процесса» [9, с. 280]. 

Кроме того, социокультурная адаптация относится к совокупности внешних 
поведенческих следствий связи индивидов с их новой средой, включая их способность 
решать ежедневные социально-культурные проблемы (в семье, в быту, на работе и в 
школе). Психологическая адаптация (определяемая психологической удовлетворенностью 
и хорошим физиологическим самочувствием) и социокультурная адаптация (то, как 
индивиды справляются со своей повседневной жизнью в новом культурном контексте) 
эмпирически взаимосвязаны. 

Этническая адаптация рассматривается нами как процесс активного 
приспособления этнических групп (общности) к изменившейся социально-культурной и 
природной среде. 

Основным способом этнической адаптации является принятие норм и ценностей 
новой социально-этнической среды (культурно-языковых, хозяйственно-культурных, 
политических, нравственных, бытовых и др.), сложившихся здесь форм межэтнического 
взаимодействия (формальных и неформальных связей, стиля поведения, семейных и 
соседских отношений и т. п.), а также форм предметной деятельности (например, 
способов профессионального выполнения работ или семейных обязанностей). 

Она имеет две формы: активную, когда этническая группа стремится 
воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе нормы, ценности, формы 
взаимодействия и деятельности, которые она должна освоить), и пассивную, когда она не 
стремится к такому воздействию. Показатели успешной этнической адаптации — высокий 
уровень приживаемости в данной инонациональной этнической среде, а также 
психологическая удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными для 
данной этнической группы элементами (например, отсутствие расовой и национальной 
дискриминации, равные возможности и условия при устройстве на работу, свобода 
выбора языка обучения и т. д.). Адаптация включает три вида процессов: 
физиологический, экономический и социальный.   

Уровень адаптации и интеграции мигрантов зависит от целого ряда факторов [10]. 
Очень важным условием успешной адаптации является предварительная подготовка. Как 
правило, легче и успешнее адаптация проходит у мигрантов, переселяющихся в заранее 
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подготовленное место. В этих случаях до переселения мигранты, как правило, 
определяются с местом будущей работы, продумывают и оценивают и другие моменты 
обустройства на новом месте жительства. Наименее готовы в этом отношении стрессовые 
мигранты, особенно, если миграция возникает стихийно. 

Характер адаптации зависит и от продолжительности проживания на новом месте 
[10]. Длительность адаптационного периода может меняться в достаточно широких 
пределах - от 1-2 до 3-5 и даже более лет. Люди, живущие в данном месте более 10 лет, 
воспринимаются как местное население. Наиболее остро адаптационные процессы 
проявляются в первые пять лет. 

Итак, адаптация - процесс двусторонний, и эффективность этого процесса зависит, 
в том числе, и от образа той социальной среды, к которой адаптируется индивид [11]. 
Поэтому так важно снизить уровень возникающей в настоящее время социальной 
напряженности между вынужденными мигрантами и местным населением, сформировать 
адекватные и позитивные образы друг друга. Социально-экономическая адаптация 
мигрантов имеет «этническую окраску» [12]. Адаптивное поведение мигрантов, 
принадлежащих к разным национальностям, различается во всех сферах образа жизни, но 
особенно выражено в способах получения средств к существованию, некоторых областях 
быта и духовно-культурной деятельности. 
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Статья «Проблемы правового регулирования в области Каспийского моря» 

раскрывает основные вопросы и решение задач в области Каспия в сфере акватории, дна, 
недр, природных ресурсов и воздушного пространства, обоснованные в Конвенции «О 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что на протяжении многих 

десятилетий страны каспийской «пятерки» стремились принять документ, регулирующий 
права и обязательства сторон в отношении Каспийского моря, включая его воды, дно, 
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недра, природные ресурсы и воздушное пространство. В настоящее время созрели все 
условия для подписания этого соглашения. Международный документ является гарантом 
предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций и военной деятельности 
прикаспийских государств. Учтены принципы деятельности стран-участниц: превращения 
Каспия в зону мира, добрососедства и дружбы, использование его в мирных целях, 
уважения суверенитета и территориальной целостности, а также принцип не присутствия 
в водном пространстве вооруженных сил, не принадлежащим сторонам. Международное 
соглашение напоминало бы в какой-то мере Устав ООН, который придерживается на 
протяжении всей истории своего существования мирных приоритетов, что еще раз 
доказывает универсальность и реальную необходимость данного документа. 

Глобальное значение правового регулирования в области данной акватории 
объясняется ещё и тем, что Казахстан, Иран, Россия, Туркменистан, Азербайджан в 
течении двадцати лет не могли ясно определить границы Каспийского моря. А 
неопределенность с границами раннее приводила к дискуссиям между прикаспийскими 
странами по вопросу конкретной страны-разработчика месторождений. Например, 
нефтеносное месторождение «Сердар-Кятар» являлось спорным. Первое название ему 
дали в Туркменистане, второе – в Азербайджане. Находится оно как раз на срединной 
линии между водами двух стан, из-за чего вопрос его освоения зашел в тупик. Возросла 
необходимость в делимитации и правовом урегулировании акватории. При этом позиции 
прикаспийских стран по делению моря сильно отличались друг от друга. К примеру, 
Казахстан настаивал, что Каспию нужно применить часть положений Конвенции ООН по 
морскому праву. Для этого нужно установить на Каспии территориальное море- 
территории каждой из стран, рыболовную зону и общее водное пространство. Внешняя 
граница территориального моря стала бы государственной границей. 

Россия выступала с компромиссной позицией о разделении дна Каспийского моря 
между сопредельными и противолежащими странами по модифицированной срединной 
линии. Предлагалось делить на национальные сектора только дно, а спорные 
месторождения надо было делить по принципу пятьдесят на пятьдесят. Одна из 
претендующих сторон компенсирует другой, первой начавшей освоение месторождения, 
половину затрат на разведку и освоение, получая таким образом, право принять участие в 
дальнейших работах. 

Иран же предлагал разделить море на пять равных частей- каждой стране по 20%. 
При этом, к слову, на Иран приходится 14% береговой линии Каспия, в то время как на 
Казахстан – 29%, Туркменистан- 21%, Азербайджан – 20% и Россию- 16%. Однако, позже 
иранская сторона от этой позиции отказалась. При этом, на двустороннем и 
трехстороннем уровнях дно уже было разграничено. Например, в 2003 году Азербайджан, 
Казахстан и Россия подписали соглашение о точке стыка линий разграничения 
сопредельных участков дна моря, а в 2014 году Казахстан и Туркменистан подписали своё 
соглашение о разграничении дна. Обсуждение принципов деления длилось порядка 20 
лет, и в 2018 году оно завершилось, когда лидеры прикаспийских стран подписали 
Конвенцию «О статусе Каспийского моря». 

В итоге, у каждого государства будет 15- мильная зона территориального моря, 
внешняя граница которого станет государственной границей. Далее от этой линии 
отсчитывают ещё 10 миль – это рыболовная зона каждой страны. Воды вне этих 25 миль 
будут общим пространством. Эксперты Института мировой экономики и политики 
отмечают, что по такому делению большая часть биоресурсов моря останется в общем 
пользовании. Однако формулировки о разделении недр Каспия выглядят более 
расплывчатыми. В тексте конвенции указано, что недра Каспия должны быть разделены 
на сектора между странами, что является принципиальным решением вопроса о статусе 
месторождений. При этом заявляется, что статус месторождений будет решаться согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права. Это открывает широкое 
пространство для интерпретации при переговорах между отдельными прикаспийскими 
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странами в будущем. По международной конвенции государства смогут разрешать и 
проводить в своих водах и рыболовной зоне научные исследования по биологическим 
ресурсам и разведке, и разработке ресурсов дна. Можно будет прокладывать подводные 
кабели и трубопроводы по дну моря при их соответствии со страной, через сектор которой 
пройдёт кабель и трубопровод.  

Одним из концептуальных решений явилось определение Каспия не морем, а 
значит к нему неприменима -  Конвенция ООН по Морскому праву. Каспий не может 
быть обозначен как озеро, потому что не применим принцип раздела озер, по которому на 
сектора делится только дно. Участники переговоров определили Каспий как озеро, 
разделив акватории по принципу прибрежной линии и срединной линии (медианы). В 
дальнейшем, исходя из интересов государств определили Каспийское море водоёмом, 
который окружен сухопутными территориями сторон, берега которого нанесены на 
морские навигационные карты.  

Позиции по новому статусу водоёма в целом сводились к двум точкам зрения: 
признавать его морем или считать озером. Издавна Каспий носит наименование «море», 
но фактически является крупнейшим в мире озером- в нем содержится около 40% всех 
внутренних вод Земли. Решить, чем же является Каспий, должны были все пять 
прилегающих стран единогласно. Признать его морем могли даже с учётом того, что оно 
не соответствует главному критерию – у него нет естественного соединения с мировым 
океаном. Например, если признать морем, то у каждой страны должна быть суверенная 
зона в 12 морских миль от берега и еще 200 миль исключительной экономической зоны. 
Так как вся ширина Каспийского моря меньше 200 миль, то на стыке зон нужно было 
провести срединную линию, которая разделила бы акваторию поровну между странами. 
Если же признать озером, то его необходимо делить между всеми странами строго по 
срединным линиям. То есть посередине акватории Каспия должны быть проведены линии, 
которые разделят воды между государствами с учётом их береговых линий. А вот что 
касается термина «дна», то такой секторальный раздел не присутствует в документе. 
Отсутствие такого обозначения стало не случайным. 

 Еще в 2001 году в Соглашении между Казахстаном и Азербайджаном «О 
разграничении дна» и в тройственном соглашении между Казахстаном и Азербайджаном 
и Россией в 2003 году- были зафиксированы сопредельные линии и точка их стыка на дне 
Каспия. Необходимо отметить, что Конвенция стала в значительной степени результатом 
компромисса. Один из существенных вопросов – о разграничении дна –остался за 
пределами правового регулирования, на усмотрение сторон, по договоренности 
сопредельных и противолежащих государств. Это было сделано для снятия текущих 
вопросов у Ирана и Туркменистана, и на будущее урегулирование правовой лакуны - до 
момента, когда они определят между собой и Азербайджаном четкие линии секторов дна. 
Территориальные вопросы решаются странами путем двусторонних и трёхсторонних 
переговоров, которые на эти территории претендуют. К примеру, Туркменистан сможет 
договориться с Азербайджаном и с Ираном по своим спорным участкам.  

Очень четко прописан в международном документе пункт о том, что что 
экологически опасные проекты должны быть согласованы со всеми странами Каспия. 
Раннее странами-участниками было подписано три десятка различных соглашений, 
меморандумов, на национальных уровнях принято множество законодательных 
инициатив. Самые существенные – Рамочная конвенция «По защите морской среды» 2003 
года, соглашение «О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование» между Казахстаном и Россией 
1998 году. В 2018 году был принят специальный протокол «О воздействии на 
окружающую среду», в котором прописано, какие объекты подпадают под согласование: 
инфраструктурные объекты, плотины, кабели, крупные офшорные месторождения, то есть 
всё то, что может затронуть экологию. По процедуре, страна, желающая построить этот 
объект, должна проинформировать об этом соседей по Каспию.  Соседние государства в 
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течении 180 дней должны высказать свои рекомендации по улучшению экологии, которые 
обязательны к принятию. В итоге формально для начала строительства объекта нужен 
компромисс. 

В нынешних условиях, Азербайджан стал главным выгодоприобретателем на 
использование недр Каспийского моря, наиболее полно реализовав свой потенциал. Во-
первых, в максимальном объеме в проекты освоения Каспия вовлечены масштабные 
иностранные инвестиции. Во-вторых, наличие собственной судостроительной 
промышленности и мощного торгового флота. В-третьих, создана собственная транзитно-
экспортная инфраструктура (нефте-газопроводы до точек экспорта на глобальные рынки 
от порта Алят до портов и потребители в Грузии, Турции, Греции, Италии). В –четвертых, 
полученная долгосрочная выгода благодаря подключению к глобальным транзитным 
транспортным проектам (международный транспортный коридор «Север-Юг», «Один 
пояс-один путь», «Трасека». 

Последнее десятилетие происходит все большая концентрация совместных усилий 
прикаспийских государств с постепенным наращиванием капиталов и инвестиций в 
инфраструктуру переработки ресурсов и масштабного транспортного транзита, с 
подключением к глобальным коммуникациям. В итоге, произошло смещение интересов от 
добычи к транспортировке в широком смысле. Поэтому конфликтность в связи с 
лакунами правового регулирования Каспия заметно снизилась. Например, сближение Баку 
и Тегерана посредством заключения контрактов «Араз-Алов-Шарг». В этом же ряду, 
фактор развития промышленных азербайджанских и казахстанских агломераций по 
побережью, наращивание которых требует более глубокой координации, следовательно, 
отхода от спорных проблем, вызванных прошлым этапом экономического освоения 
региона. Увеличение внутренних инвестиций и уменьшение количества западных 
добывающих корпораций и их партнеров из Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, капитал, трудовые ресурсы, природные ресурсы, транспортно-
транзитный, технический потенциал- в большей степени контролируется пятью 
прикаспийскими странами. С подписанием конвенции снимается одно из ограничений для 
их роста. Особого внимания требует транспортная тема между странами-участницами 
конвенции. Вместе с конвенцией было подписано соглашение между правительствами 
прикаспийских государств «О сотрудничестве в области транспорта».  Общий 
внешнеторговый оборот составил 32 миллиарда долларов, увеличился на 20%. К примеру, 
экспортно-импортные операции России 22 миллиарда долларов. В рамках «Стратегии 
развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года» запланировано 
строительство до 2015 года нового глубоководного порта в районе Каспийска, который 
будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч 
тонн. А также запланирована комплексная модернизация других портов, сопутствующей 
железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. 

Россия предлагает странам «пятерки» сфокусироваться на сотрудничестве в сфере 
цифровой экономики, активно внедрять информационно-коммуникационные технологии 
и электронную коммерцию, заниматься цифровизацией внешнеторговых операций, 
грузоперевозок и логистики. Развитие каспийского морского транзита и автомагистралей 
в рамках «Север-Юг» - одна из тенденций 2018 года. Однако, данный процесс развивается 
на фоне ухода крупных перевозчиков из Персидского залива, что прямо влияет на 
каспийские перевозки. В частности, в июне 2018 года, объявлено, что MSC (Mediterranen 
Shipping Company, вторая в мире – после A.P. Moller-Maersk –по вместимости 
контейнеровозов) прекращает букирование грузов из Ирана в связи с решением США 
вновь внести санкции в отношении Тегерана. 

Таким образом, основной поток транзитных грузов из Персидского залива можно 
перевести на Каспий с использованием местного флота (России, Азербайджана, Ирана). 
Однако, есть риски возможного отказа западных банков в проведении оплаты фрахта. Для 
этого необходимо избегать платежей в долларах и переходить на оплату в рублях или 
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местных валютах. В недалеком будущем, Иран намерен наращивать флот. В качестве 
примера можно отметить, что в 2017 году увеличились объемы перевалки зерна и возник 
дефицит соответствующих судов. Иранская компания Khazar Sea Shipping планирует 
заказать порядка 19 судов для обеспечения насыпных грузоперевозок: перевалка зерна из 
России в обратную сторону – фрукты. 

Таможенная проблема также рассматривалась странами каспийской «пятерки». 
Иран и Азербайджан прорабатывают создание «зеленого» и таможенного коридора на 
всей сети транспортно-логистических комплексов «Север-Юг». В это связи, необходимо 
создание единого оператора экспедирования и транспортной логистики. Основная его 
функция – организация работы по логистике и перевозкам грузов, таможенному 
оформлению. Необходимо подчеркнуть, что требуется изменения в иранском 
ведомственном регулировании- в частности, российских перевозчиков Иран не пускает к 
себе на территорию глубже 25-километровой зоны. В рамках строительства стыковочных 
узлов Каспия предполагается возведение нового автомобильного поста над рекой Самур. 
Также запланирована организация акцизного таможенного поста – это облегчит экспорт в 
разные страны табачной и алкогольной продукции каспийских республик. На этом 
примере многие страны, в том числе и Туркменистан планирует запуск работы нового 
порта в Туркменбаши, в координации с каспийскими государствами, пропускной 
способностью 17-18 миллионов и с учетом раннее действующего порта она достигнет 25-
26 миллионов тонн. Международный паромный пассажирский порт, сможет обслуживать 
300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Следует отметить, что контейнерный 
терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент).  

Многие страны, не имеющие выхода к Каспию, получат возможность участвовать в 
планах «пятерки». В частности, Узбекистан изучает возможность портов казахстанского 
Актау и туркменского Туркменбаши по экспорту хлопка и серы. В обоих случаях 
планируется использовать железнодорожную магистраль Баку-Карс. Таким образом, 
узбекская сторона наладит поставки от логистического хаба- (разветвления) СИЭЗ 
(свободная индустриально-экономическая зона) «Навои» через порты Каспийского моря 
до Баку и далее турецкий Карс – Южная Европа. 

Казахстан оценивает будущие потоки порта Актау в привязке к проекту Баку-
Тбилиси-Карс: поставки казахстанских локомотивов в Азербайджан, развития 
агроэкспорта в Казахстан, благодаря введению в строй промышленно-логистического 
терминала в Актау. Мощности нового порта Курык полностью сконцентрируется для 
транспортировки через Азербайджан нефтеналивных грузов танкерами и паромами, и 
далее с помощью железной дороги. В порту Актау оставят преимущественно сухогрузы 
для перевозки зерна и руды. Главным инвестором в нефтяном секторе Мангистауской 
области -  по сути стала азербайджанская сторона, так как она принимала активное 
участие в строительных проектах, инвестировалась в судоремонтный завод в Актау, 
который сейчас превратился в судостроительный. А также проходит строительство завода 
по производству пластиковых труб, трансформаторного завода по выпуску бетонных 
оснований для линий электропередачи, металлоконструкций. 

Есть четкая задача, на основе каспийских договоренностей в области банковских 
инфраструктур проработать создание Центра гарантий, который будет объединять 
возможности бизнес-структур по оказанию полного комплекса услуг по сопровождению 
внешнеэкономической деятельности, искать возможности исключения или непопадания в 
санкционные списки компаний, работающих на иранском направлении. Это влечет 
проведение многих операций: проведение взаиморасчетов, гарантия оплаты крупных 
сделок, сопровождение биржевых сделок, проведение расчетов между российскими и 
иранскими компаниями. 

Подведем итог, конвенция «О правовом статусе Каспийского моря» создаст 
условия для более масштабного развития транспортной, портовой инфраструктуры, 
повысит капитализацию региональных компаний. Будет упрощена процедура 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  21

привлечения средств международных и страховых компаний, снимется правовая 
коллизия. Как следствие-  снизится необходимость участия западных компаний, которые 
фактически являлись «гарантами» возвращения доноров. Гармонизация интересов 
«пятерки» и реальная экономическая интеграция в регионе каспийского взаимодействия 
позволит привлечь новых внерегиональных евразийских союзников – Индию, Китай и 
другие страны. 

В правовом отношении произошла окончательная международная кодификация 
морской территории, которая создала возможность частичного освобождения и 
ограничения санкций. Согласованные меры доверия в области военной деятельности, 
стимулирование торговых и экономических отношений прибрежных стран, особенно по 
вопросам инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в энергетической 
сфере, оптимизация тарифной политики и улучшение условий транспортировки, а также 
принятие документа по борьбе с незаконным промыслом биологических ресурсов. 
Приоритетным является принятие странами международных протоколов и соглашений в 
сфере: всеобщей военной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
организованной преступности, предотвращения инцидентов на Каспийском море, 
взаимодействия приграничных войск.  
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ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АКТІЛЕРІ МЕН ЛОГИКАЛЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
Сләмханова С., 

Қайнар академиясының магистранты 
 
Құқықтық норма – қоғамдағы қатынас субъектілерінің құқықтыры мен 

міндеттерін реттеп, басқарып отыратын жалпыға бірдей мемлекет пен қамтамасыз 
етілетін ереже – қағида. Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. 
Ол – жалпыға міндетті, мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық қатынастарды 
реттейтін билік. Оған мына белгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға 
үшін өте қажет қоғамдық қатынастарды реттейді, онсыз  мемлекеттің,  қоғамның  
болуы  мүмкін  емес.  

Түйін сөздер: қоғам, құқықтық нормалар, актілер, логикалық құрылымы, заң.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТОВ ПРАВОВЫХ НОРМ И ЛОГИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР 

 
Сламханова С., 

Магистрант академии Кайнар 
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Правовая норма - это универсальное государство и эмпирическое правило, которое 

регулирует и управляет правами и обязанностями субъектов общественных отношений. 
Нормативная норма является нормативным заявлением в законе. Это правительство, 
которое управляется государством, регулирующим социальные отношения. Это 
характерно для этих знаков. Верховенство права - это самое важное общество, которое 
регулирует общественные отношения, которые очень важны для человека, без которого 
государство, общество не может существовать. 

Ключевые слова: общество, правовые нормы, акты, логическая структура, право. 
 

RIGHT TO USE RIGHT NORMS AND LOGIC STRUCTURE 
 

Slamkhanova S., 
Undergraduate Academy Kaynar 

 
A legal norm is a universal state and a rule of thumb that regulates and governs the 

rights and duties of subjects of social relations. The norm is a regulatory statement in the law. It 
is a government that is governed by a state that regulates social relations. This is typical of these 
signs. The rule of law is the most important society, which regulates social relations, which are 
very important for a person, without which the state, society cannot exist. 

Keywords: society, legal norms, acts, logical structure, law. 
 
Қазақстан тәуелсіздікке қолы жетіп, егеменді мемлекет құру кезінде құқықтың 

даму процесі басталып, аяқталмаған жағдайда нормативтік актілердің дамуын жан – 
жақты зерттеп жақсы түсінуге толық мүмкіншілік бар. 

Көрсетілген құқық пен мемлекет қоғамның эканомикалық, әлеуметтік даму 
процесін, жеке және заңды тұлғалардың қарым – қатынастарын реттеп, басқару үшін 
өмірге келді. Бұл объективтік процесс. Сондықтан құқықтың қоғамда қалыптасуы үш 
бағытта дамиды. Қазақстан Республикасының құқығы да осы үш бағытта дамуды [1]:  

- қоғамда өмірге келіп, қалыптасқан қатынастарды реттеп, басқару үшін 
құқықтық нормалар қабылданып, қызмет жасауды; 

- қоғамның объективтік даму процесінің болашағын болжап, оларды басқару 
үшін алдын – ала нормативтік актілерді дайындау; 

- қоғамның өткен дәуірін ғылыми тұрғыдан зерттеп заңды тәжірибелік 
қорытындылар жасап, құқықтық нормалардың сапасын жақсарту. 

Құқықтық нормалар қоғамның эканомикалық - әлеуметтік қажеттіліктері арқылы 
өмірге келіп құқықты қалыптастырады. Құқықтық кек қоғамның әлеуметтік – 
эканомикалық даму процесін басқару мен шектелмейді. Сонымен бірге адамдардың және 
заңды тұлғалардың қарым – қатынастарын да реттеп, басқарып отырады.  

Осы процесте халықтың ұйымдардың қоғамның даму қажеттілігін тілектерін жақсы 
дұрыс түсінуін объективтік құқық дейді. Ал сол объективтік процесті нормативтікактілер 
арқылы басқаруды – субъективтік құқық дейді.  

Бұл екі процестің арсында тығыз байланыс, бір – біріне тәуелділік, іс - әрекетінде 
бірлестік болады. Бұларсыз объективтік және субъективтік процесс дұрыс, жақсы 
дамымайды. Сондықтан мемлекет бұл процестің бір жақты дамуына жол бермеуіне тиісті 
[2].  

Субъективтік құқықтың белгі – нышандары: 
- Субъектілердің құқықтарының заңды түрде болуы; 
- Ол құқықтарды іске асыруға, пайдалануға мүмкіншіліктің болуы; 
- Субъектілердің бостандығы, құқықтарының дұрыс дамуы мемлекеттің 

бақылауында, қорғауында болуы.  
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Қазақстан мемлекетінің құқығының объективтік және субъективтік қалыптасу 
жолдары осындай. Бұл жолмен әлемдегі барлық мемлекеттер де өтті. Құқықтың даму 
негіздері де, нысаны да ұқсас деуге болады. Тек аздап ерекшеліктері бар. Мысалы, біздің 
Қазақстан мемлекетіміздің құқығының даму процесінде діни нормалардың тәжірибесін 
және процеденттік нормаларды өте аз пайдаланады.Дамыған елдердің демократияны 
дамыту тәжірибелерін өте кең пайдаланамыз. Қазақстан Республикасының құқық 
нысанының түрлері [3]: 

- құқықтық әдет – ғұрып, салт – дәстүр; 
- құқықтық прецедент; 
- Нормативтік шарттар; 
- Нормативтік құқықтық актілер. 
Қазақстан мемлекетінің нормативтік актілерінің түрлері, жүйелері Конституцияда 

толығымен көрсетілген. Мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер, саяси 
партиялар, еңбек ұжымдары өздерінің құзыретіне, өкілеттілігіне сәйкес нормативтік 
актілер шығарады. Олар Конституцияға нұқсан келтірмеуге міндетті. Конституцияның 
талаптарының дұрыс орындалуын Президенттің аппараты мен Конституциялық Кеңес 
бақылап отырады.  

Республика Конституциясында көрсетілген жағдайда Президент заң күші бар және 
жай жарлықтар шығарады. Республика Президентінің жарлықтары Конституция мен 
Республика заңдараның негізінде және оларды орындау үшін шығарылады. Республика 
Президентінің жарлығымен:  

1. Республика Президентінің актісін шығаруды талап ететін Президенттің 
Конституциялық өкілеттігі жүзеге асырылады. 

2. Конституцияда және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілік 
заңдарында белгіленген мемлекеттік биліктің барлық тармағының үйлесімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету мәселелері шешіледі: 

3. Парламенттің заңды міндетіне кірмейтін, сондай – ақ Үкімет пен басқа да 
мемлекеттік органдардың заңда көрсетілген міндеттеріне жатпайтын мәсенлелерді 
құқықтық жүйелендіру жүзеге асырылады. 

4. Республиканың эканомикалық және саяси - әлеуметтік дамуы жөніндегі 
стратегиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылданады. 

Республика парламентінің актілері: Парламент Республиканың бүкіл аумағында 
міндетті күші бар Республиканың заңдары, оның ішінде Парламенттің Конституциялық 
және заңдарды қолдануды енгізу мәселелері жөніндегі Парламенттің номативтік 
қаулылары түрінде заң актілерін қабылдайды, Парламент, өз құзыретіндегі мәселелер 
бойынша, сондай – ақ дара сипатты қаулылар қабылдайды. 

Парламент пен Палаталар өз құзыретіндегі мәселелер бойынша үндеулер, 
декларациялар, мәлімдемелер және заңдық сипаты болмайтын өзгеде актілер қабылдауға 
хақылы. Парламент заң актілерін және басқадай акетілерді палаталар бірлескен 
отырыстарында қабылдаған кезде дауыс беру Палаталар бойынша бөлек жүргізіледі. 

Үкімет актілері – заңдардың және Республика Президенті актілерінің негізінде 
және соларды орындау үшін шығарылатын Үкіметінің нормативтік актілері және жеке 
қаулылары. Үкімет актілер алқалық отырыстарында дауыс беру арқылы қабылданады, 
оған Премер – Министр қол қояды. Премьер – Министр өз құзыреті бойынша жеке 
өкімдер шығарады. Үкімет қаулыларының және Премьер – Министрдің өкімдерінің 
Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады. Үкімет қаулыларының күшін 
Республика Президентімен Үкіметтің өзі, ал Премьер – Министрдің өкімдерінің күшін 
Республика Президенті немесе Премьер – Министр жоя алады.  

Жоғарғы сот актілері – Республика сот билігінің жоғарғы органының заңды 
нысанда еркін білдіруі. Бұл Жоғарғы Соттың Президимуы, Пленумдары мен 
Төралқасының қаулылары мен өзгеде актілері. Сот практикасының мәселелері бойынша 
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соттарға түсінік беретін нормативтік актілерді республикасының Жоғарғы Сот 
Пленумының қабылдауға хақысы бар.  

Министрлік – ведомстволар өз құзыреті бойынша бұйрық, нұсқау береді. Өздерінің 
жүйесінде бұл актілердің заң күші болады. Олардың орындалуын өздері бақылап 
отырады.  

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының актілері – Кеңестер, Мәслихаттар өз 
құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер, әкімдер – тиісті әкімшілік – аумақтық 
бөліністің аумағында орындалуға міндетті шешімдер мен өкімдер қабылдайды. 
Конституцияға сәйкес мәслихаттардың жергілікті бюджет кірісін қысқартуды немесе 
шығысын ұлғайтуды көздейтін шешімдерінің жобалары әкімнің оң қорытындысы болған 
кезде ғана қарауға енгізілуі мүмкін.  

Парламенттік Республика. Заң жүзінде жоғарғы өкімет органы парламент, сайлауда 
жеңіп шыққан саяси партия өкілдерінен Үкімет құрылады. Үкімет өз жұмысы жөнінен 
парламентке бағынышты және оның алдында есеп береді. Парламент Конституциялық, 
төтенше тағы басқа заңдарды қабылдайды, бекітеді, қаулылар қабылдайды, шығарады.  

Мемлекеттің басқа органдарының (президенттің, өкіметтің, премьер – министрдің, 
сот органдарының, жергілікті басқару органдарының тағы басқа) нормативтік актілер 
шығару, қабылдау, бекіту құзыреттері Президенттік Республикадан көп айырмашылығы 
жоқ. Қазақстан 1993 жылы Конституция бойынша Парламенттік Республика, 1995 жылы 
екінші Конституцияға сәйкес – Президенттік Республика болды [4].  

Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. Ол – жалпыға 
міндетті, мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық қатынастарды реттейтін билік. 
Оған мына блгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін өте қажет 
қоғамдық қатынастарды бейнелейді. Құқықтық нормада қоғам, тұлға үшін пайдалы, 
қажетті қатынастармен қатар, зиянды қатынастар да бейнеленеді. Заң бұзушылық қоғамға, 
тұлғаға шексіз зиян келтіруі мүмкін. Құқықтық норма осындай іс - әрекеттерді де, 
қамтиды. Құқықтық норманың екінші белгісі – ол реттелетін қоғамдық қатынастардың 
үлгісі (моделі) болып саналады. Үлгі – оң және теріс мінез – құлықтың бейнесі болуы 
мүмкін. Тұлға өзіне жүктелген міндетті қалтқысыз орындаса, ол оң үлгіге жатады. Егер 
адам заң бұзса, ол теріс үлгіге жатады. Құқықтық норманың жалпыға бірдей сипаты бар. 
Құқықтық нормада нақтылы, жеке субъектілер көрсетілмейді. Ол реттейтін қоғамдық 
қатынастарға қатысатындардың барлығы құқықтық норманың талабына бағыну қажет. 
Мемлекет, қоғамдық бірлестіктер, жеке адам заң нормасының талабын мүлтіксіз сақтауға, 
орындауға міндетті. Заң нормасының талабын өз еркімен орындамаса, оны бұзған тұлғаға 
мемлекет тарапынан мәжбүрлеу шаралары қолданылады. Демек, заң нормасын мемлекет 
қорғайды. 

Заң нормаларды қоғамдық қатынастарды реттеу, жолға салу және қорғау үшін 
жасалады. Реттеудің өзі түрлі әдістермен жүзеге асырылады [5]. Кейде қоғамдық 
қатынастарды реттеу үшін оған қатысушыларға ерік берудің өзі – ақ жеткілікті. Мысалы, 
кәсіпкерлікпен шұғылдану үшін сондай әрекетке қабілеті бар адамдарға ерік, еркіндік, 
мүмкіндік берсе, олардың заң әрекеттерін қорғаса, соның өзі жеткілікті. Кейде қоғамдық 
қатынастарды реттеу үшін, оларды зиянды іс - әрекеттерден қорғау керек. Мысалы, 
адамның өмірін, меншігін қол сұғудан қорғамаса, жеке адамға да, қоғамға да зиян 
келтіріледі. Ал қайсыбір жағдайда қоғамдық қатынастарды реттеу үшін тұлғаларға 
міндеттер жүктеуге тура келеді. Мысалы, ішкі істер органдарының міндеті – қоғамдық 
тәртіпті сақтау, қорғау. Заң нормалары көтермелеу мақсатында көздейді. Мысалы, қоғам 
үшін адал қызмет еткендерге құрметті атақтар беріледі. Құқықтық норма заңда 
ресмилендірілген нормативтік нұсқау. Ол – жалпыға міндетті, мемлекеттің атынан баянды 
етілген, қоғамдық қатынастарды реттейтін билік. 

Оған мына белгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін өте қажет 
қоғамдық қатынастарды бейнелейді. 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

 
КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ ҰҒЫМЫ 

 
Ермұрат Н., 

магистрант 
 

Мақалада коммуникативтік құзыреттілік ұғымына талдау жасалған. 
Компетенттілік теория мен практиканың бірлігі негізінде қалыптасады. Ол жансыз 
жаттанды білім түрінде емес, тұлғаның танымға деген әрекетін, ойлауға қатысын 
және әрекетке, белгілі мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен 
нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген 
іскерлігінің белсенділігінен көрінеді. 

Түйін сөздер: коммуникация, құзыреттілік, шет тілі, дағды, қалыптастыру.  
 

ПОНЯТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Ермурат Н., 
магистрант 

 
В статье анализируется понятие коммуникативной компетентности. 

Компетентность основана на единстве теории и практики. Это не пожизненное знание, 
а скорее активность отношения человека к познанию, отношениям и действиям, 
способность принимать решения, анализировать их прогресс и результаты и делать 
последовательные корректировки. 

Ключевые слова: коммуникация, компетентность, иностранный язык, навыки, 
образование. 

 
THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 
Ermurat N., 

master student 
 
The article analyzes the concept of communicative competence. Competence is based on 

the unity of theory and practice. This is not lifelong knowledge, but rather the activity of a 
person’s attitudes toward cognition, attitudes and actions, the ability to make decisions, analyze 
their progress and results and make consistent adjustments. 

Keywords: communication, competence, foreign language, skills, education. 
 
Компетенттілік – «істі біліп» іс-әрекет атқаруға қабілеттілікті білдіретін жалпы 

балама термин. Әдетте, белгілі бір әлеуметтік-кәсіби мәртебесі бар адамдарға қатысты 
қолданылады, оның орындайтын міндеттері мен шешетін күрделі проблемаларының 
нақты деңгейіне сай білім мен іскерлігінің сәйкесті мөлшерін анықтайды. 

Латын тілінен аударғанда компетенттілік дегеніміз өз ісін жетік білу, танымы мол, 
тәжірибелі деген мағынаны білдіреді. Ал, түсіндірме сөздіктерде «компетенттілік» ұғымы 
компетенцияны меңгеруші ретінде қарастырылады. Компетенттілік, тұлғаның теориялық 
білімі мен практикалық тәжірибесіне сай белгілі бір міндеттерді орындауға дайындығы 
[1].      
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Ал французша «компетентті», заңға сай, ағылшынша «қабілетті» деген мағынаны 
білдіреді [2].  

Бұл ұғым туралы ағылшын ғалымдары төмендегідей пікірлер айтады: 
Communicative competence is a term in linguistics which refers to a language user's 
grammatical knowledge of syntax, morphology, phonology and the like, as well as social 
knowledge about how and when to use utterances appropriately. 

The term was coined by Dell Hymes in 1966,  reacting against the perceived inadequacy 
of Noam Chomsky's (1965) distinction between competence and performance. To address 
Chomsky's abstract notion of competence, Hymes undertook ethnographic exploration of 
communicative competence that included "communicative form and function in integral relation 
to each other" (Leung, 2005).  The approach pioneered by Hymes is now known as the 
ethnography of communication [3,4,5]. 

Language teaching in the United States is based on the idea that the goal of language 
acquisition is communicative competence: the ability to use the language correctly and 
appropriately to accomplish communication goals. The desired outcome of the language learning 
process is the ability to communicate competently, not the ability to use the language exactly as a 
native speaker does. 

Communicative competence is made up of four competence areas: linguistic, 
sociolinguistic, discourse, and strategic. 

 Linguistic competence is knowing how to use the grammar, syntax, and vocabulary of a 
language. Linguistic competence asks: What words do I use? How do I put them into phrases and 
sentences? 

 Sociolinguistic competence is knowing how to use and respond to language 
appropriately, given the setting, the topic, and the relationships among the people 
communicating. Sociolinguistic competence asks: Which words and phrases fit this setting and 
this topic? How can I express a specific attitude (courtesy, authority, friendliness, respect) when 
I need to? How do I know what attitude another person is expressing? 

 Discourse competence is knowing how to interpret the larger context and how to 
construct longer stretches of language so that the parts make up a coherent whole. Discourse 
competence asks: How are words, phrases and sentences put together to create conversations, 
speeches, email messages, newspaper articles? 

 Strategic competence is knowing how to recognize and repair communication 
breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of the language, and how to learn 
more about the language and in the context. Strategic competence asks: How do I know when 
I’ve misunderstood or when someone has misunderstood me? What do I say then? How can I 
express my ideas if I don’t know the name of something or the right verb form to use? 
[6,7,8,9,10] 

С.Ожегов «компетенттілік» ұғымы тек әділет саласына тән деп санайды, оның 
ойынша, компетенттілік дегеніміз «заңға сәйкес», «толық құқылы» деген мағынаны 
білдіреді [11].  

Н.С.Розов компетенттіліктің екі жағы болатынын анықтайды да, бірінші жағына 
танымдық және практикалық жаңалық енгізуді ассимиляциялау мүмкіндігімен, екінші 
жақты-жүйелерінің әр түрі, тип, профилі сатыларына қойылатын талаптарын анықтау 
мүмкіндігімен байланыстырады [12].  

Н.С. Розовтың пікірінше, компетенттіліктің мынадай қырлары бар: 
- мәндік аспект, неғұрлым жалпы мәдени контекстегі ахуалды жете түсінудің 

барлығын көрсетеді: бұл контекстік аясына осы сияқты ахуалды бағалау, оны ұғыну мен 
оған деген қарым-қатынас кіреді; 

- проблемалық-практикалық аспект, бұл – осы бір жағдайда ахуалды айқындай 
білудің мақсат, міндет, нормаларды алға қою мен орындау тиімділігінің бара-барлығын 
сипаттайды; 
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- коммуникативтік аспект, бұл – осы тәріздес ахуалдағы қатысымның және 
адамның осындай жағдайға қатысын және өзара ықпал жасауға тиісті мәдени үлгі 
деңгейінің барлығын қамтамасыз етеді. Компетенттілікте жетекші рөл проблемалық-
практикалық аспектіге беріледі.Сондықтан осы үш аспектінің қалыптасқандығы, жалпы 
мәдени компетенттілікке ие адамның сипатын береді. Өйткені, бұл қарап 
отырғанымыздай, адамдардың өз мүмкіндігін жүзеге асыруға жол ашады. 

Қазіргі түсіндірмелерде «компетенттілік» ұғымы екі түрлі аспектіде: 
компетенттілікті меңгерген және белгілі бір нәрсеге білімі бар деген мағынада 
қарастырылады. Ол «білім, біліктілік, пікір айта алатындай дағды» сияқты ұғымдарды 
қамтиды 

В.Ландшеер, П.Симонов, М.Чошановтардың түсіндірмесі бұл анықтамаға қайшы 
келмейді. Дегенмен, В.Симонов әлеуметтік даярлық туралы айтса, М.Чошанов көбінесе 
компетенттіліктің мазмұндық (білім) және процессуалдық (білік), ал В.Ландшеер 
компетенттілікті тереңдетілген білім деп түсіндіріледі.  

Ал психологиялық сөздіктерде "компетенттілік жеке тұлғаның қоршаған ортадағы 
адамдармен тиімді қарым-қатынас жасай алу қабілеті" деген түсінік берілген".  Соңғы 
кезде ғалымдар  компентенттілік ұғымын  «біліктілік», «құзырлылық»,  «құзыр» деп те 
қарастырып жүр. 

«Құзырлылық» ұғымы жайлы Құдайбергенова К.С. «Құзырлылық табиғаты – 
тұлғаның  өзіндік дамуында» атты еңбегінде былай деп көрсетті: «Құзырлылық ұғымы 
соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік тәжірибесіне ерекше көңіл 
аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым» [14].  

Бұл жайлы Б.А.Тұрғынбаева «Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті 
арттыру жағдайында дамыту» еңбегінде «...өзінің практикалық әрекет арқылы алған 
білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» 
деп анықтаса, ресей ғалымы Н.В.Кузминаның көзқарасы бойынша «Құзырлылық 
дегеніміз – педагогтың басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі мен 
абыройлылығы деді.» «Құзырлық» сөзі «құзыр» сөзінен алынған туынды сөз екендігіне 
баса назар аударамыз. Бұл туралы қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме 
сөздігінде: «құзыр (компетенция) – жалпы алғанда қайсыбір тапсырманы орындауға 
қабілеттілік немесе бір нәрсені жасау» деп берілген [15].  

Ал Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында  (6 том, 96 б.) «құзырет (компетенция)» – 
нақты органның не лауазымды тұлғаның заң жүзінде белгіленген өкілеттіліктерінің, 
құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы деп көрсетілген.  

Латын тілінен аударғанда «құзырлық – өз ісін жетік білу, танымы мол, тәжірибелі» 
деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы құзырлықты меңгерген тұлға өз саласына 
сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған қандай да бір негізі бар ой-тұжырым жасайтын 
және тиімді әрекет ете алатын адамды есептеуге болады. Енді осы ұғымдардың мәнін 
тереңірек талдайтын болсақ, онда «құзыр» – тұлғаның белгілі бір пәндер шеңберіне 
қатысты білімі, біліктілігі, дағдысы мен іс-әрекеттері тәсілінің өзара байланысқан 
сапаларының жиынтығы, ал «құзырлық»–адамның іс-әрекеті саласына сай құзырлықтарды 
меңгеруі. Бұл екі ұғымды керек болған жағдайда бөліп қарастырады. Мысалы, құзырлық 
оқушылар дайындығына алдын-ала қойылатын талаптарды, ал құзыреттілік олардың 
қалыптасқан тұлғалық сапасын және белгілі бір саладағы іс-әрекетке қатысты 
жинақталған тәжірибесін айтады.  

Қазақ тілінде «құзыр (компетенция)» ұғымының мән-мағынасын анықтауға 
бағытталған мәселелер ғылыми-әдістемелік басылымдарда, білім саясатын анықтайтын 
құжаттарда және әлеуметтік, философиялық, психологиялық, педагогикалық әдебиеттерде 
жиі қолданылатынына көзіміз жетті. Бұл осы ұғымның жалпы білім берудегі жүйелілік-
практикалық қызметімен  байланысты. Дәстүрлі оқыту әдістемесінде «құзырлық» жаңа 
ұғым емес. Мәселен, лингвистикалық құзырлықты орыс тілін оқыту әдістемесінің 
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мамандары бұрыннан қолданып келгені мәлім. Ал филология мен информатикада 
«коммуникативтік құзырлық» жиі қолданылады.  

Егер отандық әдебиеттерде құзырлық ұғымы жоғарыдағыдай тұжырымдалса, 
«Ресейдің мектептегі білімді модернизациялау стратегиясында» білім мазмұны – 
құрылымы бойынша адамның мәдениетіне теңестірілген, изоморфты, педагогикалық 
тұрғыдан бейімделген, адамзаттың әлеуметтік тәжірибесі ретінде қарастырылады. Ол 
негізгі төрт элементтен тұрады: танымдық қызмет тәжірибесі, қызметтің белгілі 
амалдарын жүзеге асыру тәжірибесі, шығармашылық қызмет тәжірибесі, эмоциялық-
құндылық қатынастар жасау тәжірибесі. Осы төрт тұрпатты тәжірибені меңгеру 
оқушыларда әрекет етудің күрделі мәдениеттілікке сиымды қабілеттерін қалыптастырады. 
Бұл қабілеттер құзыреттілік  деп аталады.  

Жоғарыдағы айтылған теориялық идеяларға сүйене отырып, құзырлық ұғымы: 
құзырлық – алған білімін пайдалана білу қабілеті; болашақ таңдайтын мамандығына 
қатысты қабілеттер мен шеберліктерін меңгере білу; әлеуметтік даму деңгейіне сәйкес 
келетін және қоршаған ортаның әсер ету факторларына төтеп бере алатын тұлғаның 
интегративті қасиеттер жиынтығы.  

Бүгінгі таңда «құзырлық» ұғымымен қатар «түйінді құзырлықтар» ұғымы да 
кеңінен қолданылуда. Ол «Еуропаға арналған түйінді құзырлықтар» бағытын ұстанатын 
Еуропа Кеңесі көлемінде айқындалған стратегиядан бастау алады.   

Бұл түйінді құзырлықтар саны жағынан да, мазмұны жағынан да (құндылықтық 
мәндік, жалпы мәдени, оқу-танымдық, ақпараттық құзырлық, т.б.) әркелкі.  

Осы айтылғандарды қорытындылай келе компетенттілік (құзіреттілік, құзырлық) 
ұғымына мынадай анықтама беруге болады: "Компетенция – оқудың  және өздігінен білім 
алудың нәтижесінде қалыптасатын және адамның әлеуметтік мобилъділігін анықтайтын, 
білім мен тәжірибеге, құндылықтар мен бейімділіктерге негізделген жалпы 
қабілеттіліктер. Демек, компетенттілік ұғымы "білім", "білікгілік", "дағды" сияқты 
ұғымдарды қамтиды. Алайда бұл білім, біліктілік, дағдының жай жиынтығы емес. 
Компетенттілік оқу нөтижелерімен қатар, оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттері 
мен құндылық бағдарларының жүйесін де көрсетеді. Білім, білік, дағды қасиеті өзінің 
даралығымен сипатталып,өз бетімен жетілдіріліп отырған жағдайда ғана құзіреттіліктің 
негізі бола алады. 

Ал «коммуникативтік құзыреттілік» (латынның «соmpetere» -қол жеткізу, сәйкес 
келу, сөзінен шыққан) –оқушылар және қоғам үшін күнделікті оқуда, қатысымдық 
міндеттердің тіл  арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске асыруда  
оқушының тіл және сөз құралдарын пайдалана алуы. Егер оқушы сол тілде 
сөйлеушілермен тікелей немесе аралық қарым-қатынас барысында сол тілдің  нормалары 
мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара түсінісе алса, коммуникативтік құзыреттілікті 
меңгергені [16]. 

Коммуникативтік құзыреттілік  - екінші  тілді үйренуші оқушыларға тілдің 
заңдылықтарын жаттанды үйретпей, сол тілді тілдік және қатысымдық тәсілдерді орынды 
қолданумен байланыстыру. 

Оқушылардың қазақша коммуникативтік құзыреттілігін  қалыптастыру мәселесі 
тілдің қатысымдық және когнитивтік салаларының өзара ортақ бағыттары мен 
ұстанымдарынан  туындаған жаңа бағыт. Екінші тілді үйренуде сөз мағынасын 
қабылдауда, пайымдауда, түсінуде танымдық ерекшеліктерін ескеру, олардың түрлі 
өмірлік ситуацияларда өз ойын, пікірін жеткізу, коммуникативтік міндеттерді шешу, 
қатысымдық мақсатты іске асыруда тілдің заңдылықтары мен нормаларын орынды 
пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру мәселелері алдыңғы орынға шығады.  

Ғалым Ф.Ш.Оразбаева «коммуникация» термині  туралы былай тұжырымдайды: 
«коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, 
байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу 
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процесін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдік әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар 
арасындағы қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді [17].  

Осыдан барып, «комуникабельді» - тез тіл табысады, түсінуге бейім, 
«комуникабельдік»-түсінушілік т.б. деген сөздер пайда бола бастады. 

Өз іс-тәжірибемізде коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан оқушы екінші 
адаммен, сыныптасымен белгілі бір ақпаратты жеткізіп қана қоймай, өз ойын түсіндіре, 
олардың пікірін ұға, түсіне білетініне көз жеткізіп жүрміз. Қазіргі таңда білім беру 
жүйесінде оқушының (субъектінің) коммуникативтік қабілетін дамытуға да көп көңіл 
бөлінуде. Коммуникативті қабілетті дамыту жеке тұлға құзіреттілігін арттыруды қажет 
етеді. 

Құзіреттілік жалпы қабілеттілікте байқалатын, оқу үрдісінде және 
әлеуметтендіруде пайда болатын, өз бетімен, табысты іс-әрекетке қатысуымен білімі және 
іс-тәжірибесіне негізделген жеке тұлғаның интеграциялық қасиетін қарастырса, онда 
коммуникативтік құзыреттілік өз ана тілін және басқа тілді білуді қарастырады. 

Ал жаңа білім парадигмасына сүйене отырып, дайындық кезінде «білім» 
парадигмасының орнына  «құзіреттілік  амалы» келетінін ұмытпаған жөн, ал ол 
қазақстандық мектеп үшін дәстүрлі болып табылатын жалпы білім беру мақсаттары мен 
мазмұнын жоққа шығармайды, қайта байытып жаңартады.  

Құзіреттілік амалы – білім беру нәтижесіне ден қоятын амал, бұл жерде нәтиже 
ретінде ақпарат көлемін игеруді емес, адамның алған білімін қолдана, жаңа білім тудыра 
отырып, түрлі проблемалық ахуалдарда өз бетімен әрекет етуін қарастырады. Құзіреттілік 
амалы – оқу үрдісін практикалық нәтижелерге бағдарлайтын білім берудің әрекеттілік 
сипатын жүзеге асырушы амал [17, 55 б.]. 

Оқушының өз бетімен әрекет етуіне жағдай туғызу үшін, тілдік қарым-қатынас 
негізінде оқыту- яғни орыс тілді сыныптарда қазақ тілін оқытуда қолданылатын негізгі 
технология коммуникативтік технология – тілдік қарым-қатынас негізінде оқыту болып 
табылады.Бұл технология оқушылармен бірлесіп іскерлік байланыстар арқылы жұмыс 
жасау түріндегі өзара әрекеттесуді көздейді. 

Сонымен айтылғандарды қорытындылай келе компетенттілік ұғымына мынадай 
анықтама беруге болады: «Компетенттілік – оқудың және өздігінен білім алудың 
нәтижесінде қалыптасатын және адамның әлеуметтік бейімділігін анықтайтын, білім және 
нәтижеге, құндылықтар мен бейімділіктерге негізделген жалпы қабілеттіліктер». Осы 
құзіреттіліктерді қолдану оқушының білім сапасын жоғарылатуға септігін тигізеді. Яғни, 
коммуникативтік оқытудың нәтижесі – оқушының жан-жақты қабілеттілігі, немесе оның 
нақты тілдік қарым-қатынас жасаудың барлық түріне қатысуға дайындығы. 
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СЕНСОМОТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ерсарина А.К.,  
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центра коррекционной педагогики,  
Алмазова Т.Н., 
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лаборатории комплексной диагностики и  
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центра коррекционной педагогики, 
г.Алматы, Казахстан 

 
В последнее время многие специалисты в сфере детского развития обращают 

отмечают, что у детей с негрубыми нарушениями развития (задержкой психического 
развития, нарушениями речи) недостаточно сформированы различные сенсомоторные 
навыки, формирующиеся на ранних этапах онтогенеза и служащие основой для 
формирования высших психических функций. Так ограниченность опыта или негрубые 
отклонения в переработке различной сенсорной информации, овладении базисными 
двигательными навыками в раннем возрасте может негативно сказаться на 
формировании позже формирующихся корковых функций: гнозиса, речи, мышления, 
функций программирования и контроля. Поэтому в настоящее время наиболее 
актуальными и перспективными признаются методы сенсомоторной коррекции, 
методологической основой которых служат положения  из различных теорий и 
дисциплин: сенсорной интеграции, кинезиологии, телесно-ориентированной 
психотерапии, нейропсихологии. Общим для всех этих методов является нацеленность на 
развитие недостаточно освоенных базисных сенсомоторных навыков с целью 
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нормализации психического развития и полноценного формирования высших психических 
функций. 

В данной статье описан опыт проведения сенсомоторной коррекции с детьми с 
задержкой психического развития и нарушениями речи дошкольного возраста (6 лет). 
Изложены основные направления, методы и содержание программы сенсомоторной 
коррекции и проанализирована ее эффективность в преодолении проблем психического 
развития детей.  

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, задержка психического развития, 
нарушения речи, сенсорная интеграция, телесно-ориентированный подход. 

 
ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУГЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 
БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ БҰЗЫЛЫМДАРЫНЫҢ 

СЕНСОМОТОРЛЫҚ ТҮЗЕУІ 
 

Ерсарина Ә.Қ.,  
психологиялық ғылымдар кандидаты,  

түзеу педагогикасының Ұлттық ғылыми-практикалық  
орталығының ерекше білім беруге  
қажеттілігі бар балаларды кешенді  

диагностикалау және оңалту зертханасының меңгерушісі, 
Алмазова Т.Н., 

психология бакалавры, түзеу педагогикасының  
Ұлттық ғылыми-практикалық орталығының  

ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды  
кешенді диагностикалау және оңалту  

зертханасының кіші ғылыми қызметкері 
Алматы қаласы, Қазақстан 

          
 Соңғы кездері балаларды дамыту саласының көптеген маманадары дамуында 

өрескел емес бұзылымдары бар (психикалық дамуының тежелісі, тілдік бұзылымдар) 
балаларда, онтогенздің ерте кезеңінде қалыптасатын және жоғарғы психикалық 
функцияларының қалыптасуына негіз болатын, түрлі сенсомоторлық дағдыларының 
жеткіліксіз қалыптасатынына назар аударуда.  Себебі, тәжірибенің шектелуі немесе 
түрлі сенсорлық ақпаратты қабылдаудағы және базистік қимыл-қозғалыс дағдыларын 
меңгерудегі ерте жастағы өрескел емес ауытқулар кейіннен қалыптасатын мишықтық 
функцияларына негативті әсер етуі мүмкін: гнозисіне, тіліне, ойлау қабілетіне, 
бағдарлау және бақылау функцияларына. Сондықтан, сенсомоторлық түзеу әдістері 
бүгінгі күні ең өзекті және перспективалы болып табылады, оның әдіснамалық негізіне 
түрлі теориялар мен пән ережелері кіреді: сенсорлық шоғырланудың, кинезиологияның, 
денелік бағдарлау психотерапиясының, нейропсихологияның. Жалпы осы әдістердің 
барлығы, психикалық дамуын тұрақтандыру мен жоғарғы психикалық функцияларын 
толықтай қалыптастыру мақсатында,  жеткіліксіз меңгерілген базистік 
сенсомоторлық дағдыларын дамытуды көздейді.  

Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі (6 жас) психикалық дамуында тежелісі бар 
және  тілдік бұзылымдары бар балалармен сенсомоторлық түзеу жүргізудің тәжірибесі 
суреттелген.   Сенсомоторлық түзеу бағдарламасының негізгі бағыттары, әдістері 
және  мазмұны берілген және де балалардың психикалық даму проблемаларын жеңудегі  
тиімділігі сараланған.   

Түйінді сөздер: сенсомоторлық даму, психикалық дамудың тежелісі, тілдік 
бұзылымдар,  сенсорлық  шоғырлану, денелік бағдарлау тәсілі.                 
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In recent years, many specialists in child development notice, that children with 
developmental disorders (mental development delay, speech disorders) undeveloped different 
sensorimotor skills. Those skills earlier form in the ontogenesis and they are the basis for the 
formation of higher mental functions. So the limitation of experience or slight variations in 
processing of different sensory information, in mastering the basic motor skills at an early age 
can negatively affect into the formation of later emerging cortical functions: gnosis, speech, 
intellect, functions of programming and control. Therefore, nowadays the most relevant and 
promising methods are recognized sensorimotor correction, the methodological basis of which 
are the provision of different theories and disciplines: sensory integration, kinesiology, body-
oriented psychotherapy, neuropsychology. All these methods are focus on the development of an 
under assimilated of basic sensorimotor skills and their purpose is to normalize mental 
development and full development of higher mental functions. 

This article describes the experience of the sensory-motor correction of preschool age 
children (6 years old) with mental development delay and speech disorders. Set out the main 
directions, methods and contents of sensorimotor correction and analyzed its effectiveness in 
overcoming the problems of mental development of children. 

Key words: sensor motoric development, mental development delay, speech disorders, 
sensory integration, body-oriented approach 

 
Рядом исследований доказано, что у многих детей с негрубыми нарушениями 

развития, а именно: задержка психического развития (ЗПР) и нарушения речи (общее 
недоразвитие речи (ОНР) 2-3 уровня), данные нарушения обусловлены недостаточностью 
сенсомоторного развития [1,2]. Отмечается либо незрелость, дефицитарность 
сенсомоторных навыков или их формирование по компенсаторному типу. Так как 
сенсомоторный уровень является первым и базальным уровнем в онтогенезе психического 
развития, то целесообразно будет начинать коррекционно-развивающую работу с 
ребенком, используя методы сенсомоторной коррекции. Сенсомоторная коррекция, 
наверстывая пропущенные этапы в детском развитии, помогает освоить и интегрировать 
различные сенсорные ощущения, овладеть базисными двигательными навыками, разбить 
неправильно сформированные двигательные стереотипы, формировать межполушарные 
связи и активизирует потенциал для развития всех остальных психических функций, в том 
числе речи и интеллекта. Кроме того, создаются базовые предпосылки для полноценного 
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участия психических функций в овладении чтением, письмом, счетными операциями 
[1,2].  

В связи с актуальностью и эффективностью методов сенсомоторной коррекции 
(сенсорной интеграции, нейропсихологические, телесно-ориентированные методы) мы 
выбрали темой наших  прикладных исследований разработку и апробацию программ 
сенсомоторной коррекции для детей с ЗПР и негрубыми нарушениями речи в возрасте от 
4 до 6 лет.  

Экспериментальная работа  состояла из нескольких этапов – первичное 
обследование с целью выявления  и уточнения дисфункции в развитии сенсомоторной 
сферы детей, составление программы сенсомоторной коррекции, проведение 
развивающих занятий и повторное обследование с целью оценки результативности 
разработанной программы.  

Методологическими основами разработанной программы стали теория и практика 
сенсорной интеграции Э.Джин Айрес и других авторов [2-4], нейропсихологические 
теории о системном строении и динамической локализации ВПФ А.Р.Лурии и коррекции 
(метод замещающего онтогенеза А.В Семенович и др.) [1]. Для диагностики проблем 
сенсомоторного развития детей дошкольного возраста использовались разработанная 
нами ранее карта оценки сенсомоторного развития, которая включала ряд 
неврологических проб на исследование равновесия и координацию движений, 
психомоторные пробы Н.И.Озерецкого, нейропсихологические пробы направленные на 
исследование соматогнозиса, зрительного и слухового гнозиса, зрительно-
пространственной ориентации, различных видов праксиса [5]. 

В целях анализа и оценки проблем переработки и интеграции сенсорных 
ощущений использовались методический инструментарий, используемый в теории и 
практике сенсорной интеграции [2-4]. В рамках этой теории процесс обработки сенсорной 
информации включает в себя компоненты, которые направлены на прием, передачу и 
обработку - это регистрацию, модуляцию и дискриминацию сенсорных ощущений. Они в 
свою очередь служат основой для формирования таких функций как постуральный 
контроль, билатеральные согласования, праксис, гнозис. Дадим краткую характеристику 
этих понятий. 

Регистрация - обнаружение различных ощущений, их прием и передача от 
рецепторов в головной мозг. На этом уровне обработки сенсорной информации человек 
обнаруживает  различные ощущения: вестибулярные, тактильные, проприоцептивные, 
слуховые, зрительные, обонятельные и вкусовые. 

Модуляция – реакция или адаптивный ответ на ощущения различной 
интенсивности и длительности. Ребенок способен к адекватному реагированию, если 
степень, характер и интенсивность его реакций соответствуют получаемой сенсорной 
информации.  

Дискриминация - это способность различать характеристики, пространственные 
(местоположение, направление, расстояние) и временные (скорость, длительность) 
свойства сенсорных сигналов, распознавать, «что это», «где это» и «когда».  Обеспечивает 
информацией о пространственных и временных характеристиках окружающей среды 
благодаря данным от рецепторов кожи. 

Постуральный контроль за позой и движением заключается в поддержании 
вертикального положения тела и преодолении силы тяжести во время перемещения и 
осуществления различных движений. Любое движение может быть выполнено правильно 
только при правильном положении головы и корпуса. 

Постуральный контроль зависит как от нормального мышечного тонуса, 
включения мышц-синергистов, так и от интеграции вестибулярной, зрительной и 
тактильной информации и является базой для выполнения плавных, контролируемых 
движений и запланированной программы действий.  
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Праксис - это способность представлять, планировать и организовывать 
последовательность целенаправленных движений или действий для достижения 
поставленной цели. Это всегда произвольные, осознанные, координированные действия, 
выполняемые по составленной программе и сопровождающееся развернутым контролем. 
Они формируются в ходе обучения и являются двигательными навыками, без которых 
невозможно усвоение любых видов деятельности (самообслуживания, рисования, письма, 
труда и т.д.). 

Билатеральная интеграция – это интеграция ощущений от обеих сторон тела. 
Она обеспечивает билатеральную координацию - способность использовать в 
двигательной активности две стороны тела одновременно, симметрично и 
скоординированно. Функция билатеральной интеграции -  латерализация  или процесс 
установления предпочтительности одной стороны мозга для направления эффективного 
движения противоположной части тела. Когда латерализация становится более зрелой, 
ребенок начинает демонстрировать предпочтение руки, использовать руки раздельно и 
пересекать срединную линию. 

Билатеральная координация лежит в основе формирования всех поведенческих и 
социальных навыков. Развитие билатеральных навыков зависит от адекватности 
обработки и интеграции вестибулярных и проприоцептивных сигналов. Также они 
связаны с латерализованными сенсорными и двигательными навыками.   

Составленная диагностическая карта обследования сенсомоторной сферы включала 
в себя: исследование вестибулярной, проприоцептивной, тактильно, слуховой и 
зрительной систем,   координации движений, билатеральных согласований зрительно-
моторной координации, мелкой моторики. Каждая проба оценивалась по 4 балльной 
системе и высчитывался общий балл, при котором оценка в:   

0-17 баллов – трудности и нарушения отсутствуют 
18 -34 балла – легкие проявления сенсомоторной  недостаточности 
35- 68 баллов – умеренные проявления сенсомоторной  недостаточности 
69-102 балла – значительные, тяжелые проявления сенсомоторной  

недостаточности 
Для контрольного обследования использовался нейропсихологический 

диагностический инструментарий, разработанный Глозман Ж.М. с соавторами [5] для 
исследования следующих корковых функций у детей дошкольного возраста: 
кинестетического, динамического и орального праксиса, реципрокной координации, 
реакция выбора, зрительных, зрительно-пространственных и слуховых функций, 
внимания, памяти, мышления, а также латеритизации функций. Методикой 
предусмотрена количественная и качественная оценка выполнения проб, позволяющей 
определить уровень развития психических функций.   

С целью выявления нарушений модуляции в обработке сенсорной информации, 
проявляющихся в виде повышенной, сниженной чувствительности или поиска ощущений 
различной модальности (вестибулярных, проприоцептивных, тактильных, слуховых, 
зрительных родителям предлагался опросник [4]. 

По результатам обследования были отобраны 4 ребенка (двое старшего 
дошкольного возраста, и двое среднего дошкольного) с задержкой психического развития 
и речевыми нарушениями, имевших различные нарушения или недостаточность 
сенсомоторных функций, представленные в таблице 1.  

Для детей, с учетом их индивидуальных особенностей были разработаны 
программы сенсомоторной коррекции. Для составления программ использовался методы 
(игры, приемы и упражнения), используемые в практике сенсорной интеграции, 
кинезиологии, телесно-ориентированной психотерапии, нейропсихологии. Программы 
включали в себя различные виды активности на: 

- освоение сенсорных ощущений: вестибулярных, проприоцептивных, тактильных, 
зрительных, слуховых; 
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- формирование постурального контроля, билатеральных согласований и 
реципрокных движений; 

- развитие кинестетического (общего, пальцевого, артикуляционного) и 
динамического праксиса, зрительно-моторной координации; 

-    развитие гнозиса (зрительного, слухового, тактильного); 
-   улучшение внимания, памяти; 
-  формирования функций программирования и контроля;  
- развитие навыков общения и взаимодействия. 
Программа состояла из 25 занятий (3мес.), которые проводились 2 раза в неделю 

продолжительностью 60 минут и сочетала как индивидуальные занятия (на начальных 
этапах), так и занятия в микрогруппах (из 2 человек). 

 
Таблица 1. Характеристика детей с нарушениями сенсомоторного развития по результатам 
диагностического обследования.  

 

Имя 
ребенка 

Заключение 

ПМПК 
Возраст Проблемы сенсомоторного развития 

Оценка 
в баллах 

А. Р.  
ЗПР,  

ОНР 3ур. 
6л. 9м. 

нарушение дискриминации вестибулярных и 
зрительных ощущений,  билатеральных 
согласований и праксиса  

43 

Д. Р. 
ЗПР,  

ОНР 3ур. 
5л. 4м 

нарушение модуляции и дискриминации  
вестибулярных, проприоцептивных, так-
тильных, слуховых, зрительных ощущений, 
билатеральных согласований, диспраксия 

39,5 

А. М. 
ЗПР,  

ОНР 2-3ур. 
4г. 7м. 

нарушение модуляции вестибулярных, 
проприоцептивных, нарушение 
кинестетического праксиса, билатеральных 
согласований 

54 

М. Н. 

ЗПР. 
Сенсорная 
алалия.  

ОНР 1 ур. 

4л.6м. 

нарушение модуляции вестибулярных, 
проприоцептивных, тактильных, слуховых 
ощущений, нарушения билатеральных 
согласований, диспраксия 

51,5 

 

По окончании цикла занятий проводилось повторное исследование сенсомоторных 
функций, результаты которого выявили положительную динамику в их развитии у всех 
детей (рис.1.). Отмечалось улучшение показателей по всем сенсомоторным функциям, но в 
большей степени по базовым (самых ранних в онтогенезе) функций: переработка и 
интеграция различных ощущений, формирование баланса, координации движений, 
постурального контроля и билатеральных согласований.  

Повторное нейропсихологическое исследование корковых функций также выявляет 
положительную динамику у всех детей, однако отмечается разница в формировании тех 
или других высших психических функций у разных детей (см. таблицу 2).  Наибольшие 
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положительные изменения обнаружены в развитии произвольных движений и действий, в 
меньшей степени мы увидели улучшение в развитии сложных форм зрительного и 
акустического гнозиса, слухо-речевой памяти, речи и мышлении. У детей с нарушениями 
речи отмечались улучшения в развитии всех ее компонентов, но сохранялись недостатки в 
виде нарушений звукопроизношения, трудностях развернутой связной речи.  

 
Рис.1. Показатели развития сенсомоторных функций у детей до и после 

коррекционно-развивающей работы 

13

31,5

51,554

39,543

18,5
22,5

0

17

34

51

68

А.Р. Д.Р. А.М. М.Н.

до коррекции

после коррекции

 
Таблица 3. Данные нейропсихологического обследования детей на начало и 

окончание коррекционно-развивающей работы.  
 

ФИ 1 2 3 4 5 6 
 

7 

На начало психологической развивающей работы  

А. Р.  1,75 1,5 2 2 1,25 1 1 

Д. Р. 1,25 1,1 1 2 0,75 1,5 1 

А. М. 0,25 1,29 1 0 1,25 1 1 

М. Н. 1,75 1,86 2,67 2 2,25 3 2,75 

На конец психологической развивающей работы  

А. Р.  0,75 0,75 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Д. Р. 0,75 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

А. М. 0,25 0,75 0 0 0,75 0,5 0,25 

М. Н. 1 1 1 1,75 2 1,5 2 

1- Общая характеристика поведения 
2- Исследования действия и движения 
3- Исследование зрительного гнозиса 
4- Исследование акустического гнозиса 
5- Исследование речевых функций 
6- Исследование памяти 
7- Исследование интеллекта 
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Таким образом, в результате занятий по разработанным программам сенсомоторной 

коррекции у всех детей с ЗПР и нарушениями речи отмечались улучшения в психическом 
развитии. Значительные улучшения наблюдались в области переработки сенсорной 
информации, движений и действий, в меньшей степени в развитии высших и сложных по 
организации функций: зрительно-пространственного анализа, памяти, речи, мышления. У 
детей школьного возраста уровень развития этих высших психических функций 
соответствовал требованиям для усвоения общеобразовательной программы. 2-м детям 
ПМПК было рекомендовано обучение по программе общеобразовательной школы, из 
которых 1-ому – обучение с индивидуальным подходом. Общим показателем готовности 
детей к школьному обучению стали также такие сформированные качества как 
целенаправленность, способность планировать и достигать результатов своей 
деятельности, самоконтроль и критичность к своему поведению. У детей среднего 
дошкольного возраста отмечается значительное повышение умственной 
работоспособности и произвольной регуляции деятельности, а также уровня зрительно-
моторной координации и слухового внимания. 
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Бұл мақаланың басты мақсаты адамның салауатты өмір салты туралы 

ұғымдарын қалыптастыру және денсаулық сақтаудың сауаттылық деңгейін көтеру, 
яғни денсаулықты нығайту мен адамгершілік қасиеттерін көтеру жолындағы нәтижеге 
қол жеткізу. 

Түйін сөздер: білім мен тәрбие, салауатты өмір салты, ұрпақ денсаулығы, 
қоршаған орта, адам ағзасы, гигиеналық шаралар.   
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Основная цель этой статьи - построить понимание здорового образа жизни и 
повысить уровень грамотности в области здравоохранения, то есть добиться 
результатов в улучшении здоровья и улучшении морального духа. 

Ключевые слова: образование и воспитание, здоровый образ жизни, здоровье 
потомства, окружающая среда, организм человека, гигиенические меры. 

 
ROLE OF HEALTHY LIFE REWARDS FOR PRIVATE PERSONNEL 

 
    Kazybayeva G.S., 

Languages and Journalism 
senior lecturer of the department 

Academy of Kainar 
 
The main purpose of this article is to build understanding of a healthy lifestyle and 

increase the level of health literacy, ie achieving results in improving health and improving 
morale. 

Keywords: education and upbringing, a healthy lifestyle, the health of the offspring, the 
environment, the human body, hygienic measures. 

 
Қазақстан Республикасы әлеуметтік-мәдени дамуының тұжырымдамасында: 

«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-мәдени даму жолы дегеніміз – ең алдымен, адамзат 
дамуының қазыналарына баса назар аудару қажет» – деп атап көрсеткен. 

Адамзат тарихи дамуының эволюциясы – жалпы адамзаттық мәдениет пен 
өркениет дамуымен тығыз байланысты қарастырылады. Осыған орай, біздің мақсатымыз – 
қазіргі таңда жаhандану дәуірінде дамыған өркениеттен салауатты өмір салты мен 
эстетикалық құндылықтардың мәнін айқындап, оның қажетті жақтарын ұлттық 
тәрбиемізге негіз етіп алу болып табылады. 

Бүгінгі таңда Республикамызда болып жатқан демократиялық өзгерістерге 
байланысты қоғамның негізгі болып жатқан құбылыстарын ескере отырып, жеке басты 
қалыптастыру мақсатында білім беру жүйесіне қойылатын талаптар күн сайын арта 
түсуде. Сол талаптардың бірі – болашақ мұғалімдерді салауатты өмірге тәрбиелеу және 
тіршілікке қалыптастыруда әсері бар білім мазмұнын жетілдіру. 

Білім неғұрлым тереңдеген сайын күнделікті тіршілікке бейімделу процесі жүреді. 
Салауатты өмір сүруге бейімделуіне қоршаған орта, адам, табиғат әсерлері негіз бола 
алады. Адам мен табиғат арасындағы байланысты және олардың үнемі бірлікте 
дамитынын студент-жастар салауатты өмір сүрудің білімімен ұштастырады. 

Адам бойындағы негізгі қасиеттердің көзін ашып, оны қоғамның белсенді мүшесі 
етіп дайындау, білім мен тәрбие жүйесін оқытуды қатар жүргізгенде ғана өз дәрежесінде 
жүзеге асады. Жастардың болашаққа деген бағыт-бағдары отбасында, мектеп 
қабырғасында, қоғамдық ортада жалпы алғанда бүкіл қоршаған дүние ортасында 
қалыптасады. Адамды қоршаған ортаның әр саласының түйсікке тигізетін әсерін түсіндіру 
болып табылады. 

Салауатты өмір сүру салты жеке адамның өзін қоршаған жансыз және жанды 
табиғи ортамен жан-жақты үйлесім тауып өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін 
барынша пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру салты [1]. 

Адамның адами болмысы өте күрделі биологиялық құбылыс. Сондықтан да 
адамның тіршілік сипаты осыған негізделген. Демек, адам баласының өзіндік ерекшелігін 
өзі өмір сүрген ортада ғана көрсете алады. Адам қоршаған ортасын танып біліп өзгереді, 
оны өз керегіне жаратады, осылайша тіршілік қалыптасады. Жеке бастың қандай тұлға 
болып қалыптасуы тек мектеп қабырғасында берілген біліммен шектеспейді, оған бүкіл  
қоршаған орта тәрбие береді. Демек, адамның тұлға ретінде қалыптасуының 70% 
қаланады. 
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Қазіргі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуында орын алып 
отырған мәселелерге қарамастан, салауатты өмір сүру мемлекеттік жүйенің түпкілікті, 
жалпы азаматтық рухани байлықтарына негізделеді. Ол жеке бастың үйлесімді дамуына, 
денсаулықты нығайтуға, адамдардың тіршілік үшін белсенділігін арттыруға ықпал жасау 
әркімнің басты мақсаты болып табылады. Осындай арнайы нұсқауды және қоғамның 
салауатты өмір сүруін өз деңгейіне жеткізу барысындағы белгілі шараларды іске асыру 
үшін адамның жеке басына мынадай міндеттер жүктеледі: 

1. Ең әуелі, адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуі үшін дене құрылысының 
биологиялық, физиологиялық, анатомиялық құрылымымен таныс болу. 

2. Ағзаның қай мүшесінде кемістік пайда болса, оны табиғи заттарды пайдалану 
арқылы қалпына келтіру. 

3. Адам ағзасының өз деңгейінде жұмыс істеуі үшін (әрине, өмірдің әр кезеңінде) 
оған саналы түрде жағдай жасау. 

4. Денсаулықты сақтаудың негізгі принципі – Аристотельдің «жанды дене 
қозғалмаса -өледі» деген қағидасын басшылыққа алу.  

5. Табиғатта жанды да жансыз дененің өмір сүруінің негізгі көзі – таза ауа, күн, су 
табиғи құрылымдары болғандықтан денсаулықты сақтау үшін осы аталған табиғат 
құбылыстарын дұрыс пайдалана білу. 

6. Жеке бастың тазалығы. 
7. Дұрыс тамақтану жүйесі. 
8. Экологияның бұзылуына байланысты күнделікті тіршілікте сауықтыру жүйесін 

өз бетінше саналы түрде іс-шаралармен үйлестіру. 
9. Әркімнің жас ерекшеліктерін ескере отырып, ағзаның күш-қуатын пайдаланудың 

міндеттерін білу. 
10. Дененің жан-жақты үйлесімді дамуы. 
11. Дене шынықтыру – сауықтыру ісін меңгеру жүйесінде жеке бастың 

айқындалуы. 
12. Жұқпалы ауруларды болдырмау үшін алдын алу шаралар туралы мәлімдеме. 
13. Жыныстық қатынастың гигиенасы мен мәдениеттілігі. Жыныс қатынасы 

арқылы тарайтын аурулар, оның алдын алу шаралары. 
14. Психологиялық құлқы мен тән сұлулығының екі жақты байланыстылығына 

көңіл бөлу. 
15. Стресс – эмоциялық күйзеліс. 
16. Нашақорлық. Шылым шегу. Ішімдіктен аулақ болу. Осы зиянды әдеттерге 

қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу. 
17. Серуендеу және саяхат жасау жүйесінен хабардар болу. 
Балалардың өсуі мен оқу-тәрбие жұмыстарына қолайлы жағдай жасау үшін ұстаз 

организмнің жас ерекшеліктеріне сәйкес морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін 
жақсы білуі керек.  

Адам денесінің құрылысын және оның өмірде атқаратын қызметін білмей тұрып, 
дені сау, сымбатты, сұлу тұлғаны және шат көңілді адамды тәрбиелеу мүмкін емес. 

Адам организмінің құрылысы мен функциялары туралы білімнің қажеттілігі, 
еңбекті тиімді ұйымдастыру үшін, психологиялық даму үшін, дене тәрбиесін 
ұйымдастыру мен гигиеналық шараларды жүзеге асыру үшін және кәсіптік бағдардағы 
ұстаздарды дайындауды цитология, гистология, эмбриология, анатомия, физиология, 
экология курсынан хабардар болу өте қажет [2].   

Бүгінгі студент-жастарымыздың тағдыры бізді қатты толғандырады. Мектеп 
жасына дейінгі тәрбие және мектеп оқушылары денсаулығының дұрыс қалыптасып өсуіне 
толық жағдай жасалған деп айта алмаймыз. Шет елдермен арадағы еркін қарым-
қатынастар еліміздің аумағына емін-еркін енуіне мүмкіндік туғызады. Оның үстіне 
теледидарда  зорлық-зомбылықты еркін насихаттайтын бейнефильдердің көбейуі, 
нашақорлық пен маскүнемдік, темекі шегу, жезөкшелік, жастардың жыныстық 
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қатынастарға ерте араласуы, жүкті болуы, тастанды балалардың көбейуі және т.б. 
қылмыстық әрекеттер аз жылда өз өмірімізде де етек алып кетті. 

Балаларды салауатты өмір салты мен өркениетті қоғамда өмір сүруге икемдеу, 
өркениетті тұлға етіп қалыптастыру мектеп табалдырығынан басталады.  

Иә, адам баласы өмірге келгеннен бастап ата-ана тарапынан өмір салтына 
қалыптастырылады. Ал, балабақша тәрбиешіге байланысты болса, мектепке барғанда 
баланың салауатты өмірге қалыптасуын мұғалім одан ары қарай жалғастырады. 
Біріншіден, ұрпақ салауаттылығы ата-ана тәрбиесінен, мұғалімнің жауапкершілігінен 
басталады, ал екіншіден, әрбір адам денсаулыққа негізделген біліммен қарулануы шарт. 
Олай болмайынша салауатты өмір салты қалыптаспайды [3]. 

Олай дейтін себебіміз салауатты өмір сүрудің білімін жетілдіру барысында студент 
жастардың өмірге деген көзқарасы қалыптасады. 

Бүгінгі білім мазмұнын интеграциялап, оның ғылым деңгейін көтеру мәселесі 
қойылып отырған жағдайда болашақ студент жастардың салауатты өмір сүруге деген 
көзқарасы, алатын білім деңгейі бүгінгі күн талабына сай деп айтудың негізі жоқ. 

Студент жастардың шығармашылық белсенділігін арттырып өздігінен жұмыс істеу 
әрекеттерін ұйымдастыруға негіз болатын оқытудың әдіс тәсілдерін зерттеген 
жұмыстардың жеткіліксіз болғандығы. 

Жоғарыда көрсетілгендей, адам бойындағы негізгі қасиеттердің көзін ашып, оны 
қоғамның белсенді мүшесі етіп дайындау, білім мен тәрбие жүйесін оқытумен қатар 
жүргізгенде ғана өз дәрежесінде жүзеге асады. Жастардың болашаққа деген бағыт 
бағдары отбасында, мектеп қабырғасында, қоғамдық ортада жалпы алғанда бүкіл 
қоршаған дүние ортасында қалыптасады. Адамды қоршаған ортаның әр саласының 
түйсікке тигізетін әсерін түсіндіру болып табылады [4].  

Салауатты өмір сүру салты дегеніміз жеке адамның өзін қоршаған жансыз және 
жанды табиғи ортамен жан-жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі 
үшін барынша пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру салты. 

Мордова халқының: «Денсаулықтың шайқап алсаң кесесін, қайтып толтыра 
алмассың есесін» деген мақалы бар екен. Сол айтылғандай денсаулықты оп-оңай 
жоғалтып алуға болады, оны қайта қалпына келтіріп түзету өте қиын. Себебі адам 
организмінің қалыптасқан қызметі бұзылған соң, тез арада жөнделе салуы мүмкін емес. 
Өз организміне билік жүргізіп үйрену кез-келген аурудың алдын алудың бірден-бір кілті. 
Әрине, оған жас кезінен бастап өзін-өзі шынықтырып немесе тәрбиелеу керек. 

И.П.Павлов: «Адам – жер шары табиғатының ең жоғарғы жемісі. Адам – аса 
күрделі және өте нәзік жүйе. Бірақ, табиғат қазынасын пайдалану және осы қазыналардан 
ляззат алу үшін, адамның дені сау, күшті және саналы болуы керек» деген болатын [5]. 

Халық даналығы айтпақшы, «Ессіз білмес естінің қасиетін, сау сезбейді аурудың 
қасіретін» дейді. Демек, кімде-кім болса да, аурудың қасіретін тартпай алдын алудың 
жолын іздестіріп отырғаны жөн демекпіз.  

Қорыта келгенде, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» – дегендей, жанұя, балабақша, 
мектеп және жұртшылық бірлесе, ынтымақтаса бірыңғай талап қоя отырып, салауатты 
өмір салтын қалыптастыру тәрбие жұмысын жоспарлы, мақсатты жүргізуге, елін, халқын, 
дәстүрін сыйлайтын ұлт жанды азаматтарды тәрбиелеуді іс жүзінде толық асыруға 
болады. 
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Мақалада стресс және оның психологиялқ ерекшеліктері туралы қарастырылады. 

Стресс – адамның ширығуын талап ететін күрделі, күтпеген, аса жауапты, маңызды 
немесе қауіпті жағдайларда пайда болатын көңіл-күй ахуалы.  Стресс денеге және ақыл-
ойға тез және жауапты шешімді талап ететін көп салмақ түскенде, дау-жанжал т.б 
кезінде туындайды.  Стресс қазіргі заманда жиі қолданатын, сәнді сөз. Біз оны 
әруақытта сезінеміз – сахнада өзімізді тұрып таныстырарда, асқазанның ішінде қуыс 
бардай сезім болады, емтихан уақытында шексіз ашулану, ұйқысыздық. 

Түйін сөздер: стресс, көңіл-күй, ағза, ахуал, қорқыныш, синдром, мазасыздық. 
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В статье обсуждается стресс и его психологические особенности. Стресс - это 

состояние настроения, которое может возникать в сложных, неожиданных, 
критических, значимых или опасных ситуациях, требующих от человека расстройства. 
Стресс возникает, когда дело касается тела и разума, большого веса, требующего 
быстрого и ответственного решения, конфликта и т.д. Стресс - это слово, которое 
часто используется в наше время. Мы чувствуем это все время - когда мы представляем 
себя на сцене, в желудке чувствуется пустота, бесконечный гнев во время экзамена, 
бессонница. 

Ключевые слова: стресс, настроение, организм, климат, страхи, синдром, 
беспокойство. 
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The article discusses stress and its psychological characteristics. Stress is a state of mood 

that can arise in difficult, unexpected, critical, meaningful or dangerous situations that require a 
person to be upset. Stress arises when it comes to the body and mind, a lot of weight, requiring a 
quick and responsible decision, conflict, etc. Stress is a word that is often used in our time. We 
feel it all the time - when we present ourselves on stage, there is emptiness in the stomach, 
endless anger during the exam, insomnia. 

Keywords: stress, mood, organism, climate, fears, syndrome, anxiety. 
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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 кезеңде 
дамиды: мазасыздық, қарсы тұру кезеңі, стресс шақыратын реакциялардың ұзақ әсері 
жалғасады  немесе өте күшті болса әлсіреу кезеңіне өтеді. 

Автор көрсеткендей барлық стресс зиянды емес. Сонымен қатар тіпті ұйықтап 
жатқан босаңсу жағдайындағы адам да кейбір стрессті сезінеді [1].  Ал қауіпті стресс - 
дистресс біртіндеп ағза күшін әлсіретеді. Г.Селье мәліметтері бойынша 50-60 жылдары 
батыс авторлары стрессті реакциялар жиынтығынан немесе гомеостаздық тепе-теңдіктің  
бұзылу жағдайларынан болады  деп түсіндіреді. Тепе-теңдікті  қалпына келтіруге 
бағытталған ағза қауіпті  жағдайды  қабылдап, барлық энергиясын өзінің қорғанысына 
бағыттайды. Кез келген ағза құрылымының қалыптыдан бұзылған жағдайы Г.Селье 
теориясында стресс гормондық синдромының үлкен деңгейі ретінде қарастырылады. 
Бірақ стресс түсінігі  ағзаның спецификалық емес реакциясы ретінде зерттеушілердің 
анықтамасында, психологиялық мәліметтерді, құбылыстарды  анықтауға бағытталған. 
Осы тұжырым негізінде стресс бөлінеді:   спецификалық емес,  физиологиялық және 
психикалық белсенді бейімділіктер пайда болады кез келген ағза үшін мәнді факторлар 
әрекеті [2]  немесе спецификалық емес реакция жағдайы ағзаның құрылымдық 
ауырсынуларын қажет етеді [3].  

Стрессті көрсететін психикалық шиеленіскен жағдай ретінде мінез- құлқындағы 
көрінетін дезинтеграциялар және іс-әрекетіндегі жүйке-эмоционалдық бұзылулар пайда 
болады. Мұндай жағдайлар ақпараттық артық жүктемелердің пайда болуын байқатады.  
Ондайда адам тапсырмаларды шеше алмайды, қабылданған шешімдерінің нәтижесі 
жоғары деңгейдегі жауапкершілікті талап етеді, дұрыс шешім қабылдап үлгермейді  
эмоционалды жағдайды С.С.Чшмаритян (1990) жобалап, психологиялық бағыттарды 
топтап тәуелділігін стресстің мәнімен анықтаған. Ол салаға бихевиористік, 
интеракционистік, трансакционистік, психоаналитикалық, маркстік деп бөлінеді. 
Әрқайсысы стресс құбылысын әртүрлі жағынан түсіндіреді. Негізгі психологиялық ойға 
бағытталған стресс – ол адамның мінез-құлқына әртүрлі әсер  етеді. Іс-әрекеттің 
жақсаруынан дезорганизация бейімділік деңгейін  мүмкіндіктерін көтеріп, адамның ортаға 
бейімделуі төмендейді. Стресс ерекше психологиялық жағдай эмоциямен байланысты 
бірақ ол тек эмоционалдық феномендермен көшірілмейді, когнитивтік, еріктік –
мотивациялық, мінез-құлықтық және басқа тұлға компоненттері арқылы 
детерминацияланады және көрінісі береді. Стресс физикалық құрылым жағдайға қаншама 
реакциялар құбылысы болса, соншама қоршаған ортамен тұлға арасындағы қарым-
қатынас ерекшеліктері болып табылады. Ол біздің интеллектуалды үрдістеріміздің 
өнімділігінің жоғарғы деңгейі, ойда бейнеленуі, жағдайларды бағалау, өз ресурстарын 
білу, басқару әдістерін игеру деңгейі, мінез-құлық стратегиялары, ой арқылы бір адамда 
пайда болады. Стресс шарттары басқаларда көрініс бермейді. 

Жүйелеуде стресс физиологиялық, психологиялық, мінез-құлықтың  деңгейде 
зерттеледі. Р. Лазарусов  алғаш осындай қадам қабылдаған (1970, 20 б) [4]. 

Физиологиялық стресс ағзаның тікелей реакциялары. Физиологиялық 
көрсеткіштерінің қатысуымен физико-химиялық табиғаттың сыртқы және ішкі 
стимулдары әртүрлі қозғалыс әсері. Физиологиялық және психологиялық стресс   бір-
бірінен ерекшеленеді стимул әсерлі механизмінің пайда  болуы  және жауап 
реакциясымен. 
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Психологиялық стресс ерекшелігі  ол қауіпті деп бағаланатын психологиялық 
стимулдар шақырады. Адамның мүмкіндіктеріне  қауіпті зардаптары, әсері болатын 
қауіптер бағаланады. Қауіп тек перцептивті функцияларға емес, есте сақтауға, ойлаудың 
абстрактілігі қабілетін, оқу үрдісіне, субьектінің өткен тәжірибе элементтеріне әсер етеді. 

Стрессті бағалаудың үш типі бар: 
-Тұлғалық мәні үлкен травмалық жоғалту (жақынның өлімі, жазылмайтын ауру, 

жұмысынан айрылу  т.б.). 
-Адам шамасынан тыс үлкен қабілет жауапкершілікті талап ету. 
-Күрделі тапсырмалар, мәселелер жауапкершілікті және потенциалды қатерлі 

жағдайлар. 
Психологиялық стресстің когнитивті теориялары орталық қауіптілік түсінігі болып 

табылады. Стресс қабылдаған әсерлерге реакция және осы әсерлердің өзі [5]. 
Стресс - ағзаның қарсы тұру қабілеті төмендегенде пайда болады [6]. Стрессор-

фактор қоршаған орта іс-әрекеттерден шығады, индивидке әсер етеді  [7].  Стресс - 
ағзаның табиғи тепе-теңдігін бұзатын кез –келген әсері оған физикалық жарақат, әртүрлі 
әсерлер, барлық аурулар эмоционалды бұзылулар, еркінен тыс айырылу жатады. 
Л.М.Аболиннің сыртқы шиеленіскен жағдайлар кезекті стрессогендер болады және 
стресстің дамуына әкелуі де мүмкін  

Р. Лазарус стрессті 2 жеке жағдайды ерекшеліктері бойынша бөледі: 
1) өзі және әлем туралы түсініктері, қабілеті,  өзіне міндеттерді жүктеу 
2) өзінің қабілеттері нәтижесіне әсер ете  алуын елестету. 
В.Э.Мильман стрессті екі  фактор құрылымы: қажеттіліктер мен жетістіктердің 

көлемі мен субьективті бағалау  мүмкіндіктері. S.Brezhis (1983) Стресс- өмірдегі сирек  
мүмкіндікпен өзектілік арасын бағындыру. 

A.Lehtonen (1982) стресс- жеке құндылықтар мен қабылдаған ақиқат арасындағы  
бұзылу. Н.ІІd (1976) күшті стресстік эмоцияның бірі-қорқыныш екендігін көрсетті. Қорқу 
сезімі қабылдауға, бағалауға, қауіпті сезінуге  көрсетілетін күрделі реакция. 

Стресс психолгиясын зерттеуге  мәнді үлес қосқан  В.А. Ганзен (1984) Ол стресстік 
жағдайда  политерминді  тұлғанын интегралды құндылығы және оны бейнелеуде жүйелік  
қолданған жөн. Жалпы құрылымын психологиялық жағдайын ол 3 бөлімге  бөледі: 

А) Иерархиялық-жағдайдың  төрт  деңгейі.  Физиологиялық, психофизиологиялық, 
психологиялық,  әлеуметтік- психологиялық. 

Б) Әрбір жағдайдың субьективті (уайым) және обьективті  (бақыланған) жағын 
ашу. 

В) Құрылымдық бөлім 3 топ ерекшеліктерін байланыстырады: жалпы, ерекше, 
жеке. Кейінгі жылдары көптеген зерттеушілер сол стрессорлар мінез-құлыққа, іс-әрекетке  
жұмылған түрде әсер етіп, толықтай іс-әрекеттік дезорганизацияға  әкелуі мүмкін. 

Іс-әрекет өнімділігінің төмендеуі, стресстің критикалық деңгейінің төмендеуі 
(Rottor J.B 966) эмоционалды   шиеленісуді азайтады. Бастапқыда жағдайда  мінез-құлық 
механизмі  [8]    «балластный»  сигналдарын  тастайды, іс-әрекеттердің әсерінің сақталуын 
жақсартады. 

Мұндай механизм әсерінен  жүйке-психологиялық  қиындықтар, іс-әрекеттердің  әр 
формасында стресстік жағдай бола береді: фрустрация, аффект, депрессия. 

Зерттеу нәтижесінде ұзақ уақыт жүйке-психикалық  ширыққан адамның 
функционалды жағдайдағы стресстің 4 субсиндромын анықтаған. 

1) Когнитивті субсиндром   ойлау бағдарынан өзгеруі, сыртқы және ішкі қоршаған 
орта жайлы елестеулерінің өзгеруі, экстремалды жағдайдағы адам, ақпаратты қабылдау 
және сезінудегі өзгерістер түрінде пайда болады. 

2) Эмоционалды мінез-құлықтық субсиндром критикалық  жағдайларды 
экстремалды сезгіштік, реакциялары, эмоциялық реакциялары. 

3) Әлеуметтік психологиялық субсиндром стрессогенді  жағдайда болу, 
адамдармен қарым-қатынасы өзгереді. Өзгерістер әлеуметтік позитивті тенденция түрінде 
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пайда болуы мүмкін: адамдармен топтасуы, өзара көмектің артуы, адамға  қолдау 
көрсетуге бейім, соның артына еру т.б. Кейде әлеуметтік-негативті қарым-қатынастың 
формасы да қалыптасады, жалғыз қалу, айналасындағы адамдармен кикілжіңге түсуге 
бейім. 

4) Вегетативті субсиндром тотальды немесе локалды физиологиялық стресс 
реакциялары бейімделушілік  қасиетке ие. Олар стресс ауруының дамуына негіз болады  
[2].  

Біз стресс мәселесін зерттегенде  бейімделушілік синдромы - маман мамандығы 
әлеуметтік   кәсібилік бойынша  белсенді түр. Әлеуметтік бейімделуге жататын  
психологиялық білім шегінде қарастырылады. 

Көптеген авторлар тұлға теорияларын бейімделу, тұлға қабілетімен  бірге 
қарастырады. Тұлға концепциясының бейімделушілік механизмін жүйе құрастыру  
функциясын орындалған. 

 
Кесте 1.  Әртүрлі тұлға концепциясын бейімделу үрдісіндегі ерекшеліктерін салыстыру 

 
Тұлға конценция 
авторы 

Адаптация механизмі Бейімделушілік бұзылатын 
себептері 

Олпорт  Тұлғалық диспозиция        Менің тұжырымдауым 
жеткіліксіз 

Айзенк     Экстра-инторверсия 
нейронизм 

Жүйке жүйке жүйесінің тау 
біткен құрылымы 

Гилфорд Темперамент,қабілет 
қызығушылық құрылымы 

Нақты анықталмағандық 

Гелен Жағдай дифференциалды 
бағалауға қабілеттілік 

Сезімталдық жоқ, кедергі 
жағдайы 

Лелен Жоғарғы сзім Эмоционалды реактивтілікті 
игеру 

Мюррей Қажеттілік Мен тұжырымдама орта 
қысымына сай келмейды. 

Томе Техника құралдары Адекватты емес, когнитивті 
жағдай репрезентацясы 

Левин Тұлға кеңістігінің  
дифференциясы 

Қарапайым  құрымы тұлға 
кеңістігі 

Салливан Интерперсоналды қатынас Қорқыныштық пайда болады. 
Фром Ориентациялар типі Иррационалды көз жеткізу. 
Юнг Эстра-интроверсия Менің тұж қаталдық 

 
Н.А. Милославованың  [9]  айтуынша «әлеуметтік  бейімделу үрдісі тек обьективті 

механизмнің әлеуметтік ортаға бейімделуі емес, субьект іс-әрекеттері, тұлғаның 
бейімделуі, стандартқа, өлшемге, қатысты жағдай бағытталатын механизм. Адаптацияны 
А.А.Ершов (1991) стресспен (жалпы бейімделушілік синдромы), еске сақтау және 
басымдылықты бірге қарастырады. Бейімделу және өзгеру өзара  байланысты 
белсенділіктің түрі. Адаптация тек  тепе-теңдікті сақтау заңдылықтарына  ғана бағынып 
қоймайды, даму, күшті үнемдеуге де байланысты. Адаптация шығармашылық іс-әрекетін 
өзгерту үшін  өзін-өзі басқару керек. Оптималды өзгеруге ортаның, мінез-құлық 
құндылықтарын, іздену, белсенділік, тәуелсіз  әрекеттерге  жету мақсатында орта 
оптималды тұлға,  максималды белсенді тұлғаға өзгереді. Бейімделу мақсаты - іс-
әрекеттерінде  жоғары нәтижеге жету, адамның ағзасының дамуын қамтамасыз  ету, ең 
болмаса өмірге  бейімділігін сақтау. Барлық адаптация уақытша. Адаптацияның  
биологиялық шегі ағза генінде, психофизиологиялық адаптация темпераменттің 
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мүмкіндіктеріне байланысты. Әлеуметтік адаптация  обьективті нормалық құндылықтар, 
қатынастар, мақсат,  сенімдер шегінде  жүзеге асады.  

Әлеуметтік-психологиялық адаптация тұлға мен топ арасындағы өзара бейімделуі, 
топтағы рөлін ұғыну, ережелерді, тәсілдерді, ерекше жағдайдағы қарым-қатынас түрін 
анықтау. Адам  алдымен топқа кіреді  үйренеді, ондағы мүшелердің көзқарастармен  
бөліседі, сосын өзі әсер ете отырып олардың көзқарастарын өзгертеді.  

Психикалық жағдай,  «стресстік жағдай» түсінігін анықтау және талдау барысында 
«психологиялық жағдай» категориясына  сүйенген жөн. Адамның психологиялық 
жағдайын зерттеуге арналған  көптеген теориялық және эксперименталды жұмыстар,  
әдебиеттер бар.  

Отандық психолог Н.Д. Левитов (1955) ең алғаш психологиялық жағдайды ерекше 
категорияға қойып, тұлға қасиеттері мен психологиялық үрдістерін ерекше қарастыруды 
ұсынған. Ол психологиялық жағдайдың,  іс-әрекеттердің  толып жатқан ерекшеліктерін 
белгілі бір уақыт аралығында, психикалық жағдай құрылымының  қарқынды, күрделі  
болатынын көрсетті. 

А.О. Прохоров (1994) және М.Ю. Денисов (1992) терең зерттеулерінде 
психологиялық жағдай тұлғаның мінез-құлқы уайым-қайғысымен бірге байланысты. 
Психологиялық жағдай сыртқы және ішкі әсерлерге тұлғаның  белсенді толықтай 
реакциясы  тұлғадағы төзімділік синдромы психологиялық іс-әрекеттің қарқынды түрінде 
көрсетіледі  [10].  

Ал Л.В. Куликов [11]  психикалық жағдайдың жиі мәнге енетін түрі 
қажеттіліктердің 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 мүмкіндіктері, орта факторларының  ерекшелігі мен  
олардың  күшті әсерлеріне көндігуі  [12]. Осыдан жағдай негізгі  құрылымы: регулятивті, 
синтегративті болып келеді.  Регулятивті ағзаның, тұлға қалыптасуының  және құрылымы 
арасындағы үйлесімді қарым-қатынас. Интегративті  психологиялық жағдай мен 
функционалды бірігіп қалыптасуына жауапты (үрдіс-жағдай ерекшелігі).  

Регуляциялық және интеграциялық басқа психологиялық жағдай басқа 
құрылымдар қатарын бөлуге болады: белсендіргіш,  өзгергіштік, бағыт-бағдарлау, мінез-
құлықтық жүйелік талдау жұмыстарында көрсеткендей психикалық жағдайдың негізгі 
мінезін  тұрақты сақталуы және әртүрлі орта  психикасын өзгергіштігі қарым-қатынаста. 
Ол детерминант жағдайында көрінеді: 

А) қажеттілік, тілек, адам талпынысы; 
Б) оның мүмкіндіктері  (қабілеті және ішкі дүниесі); 
В) орта жағдайы (обьективті  әсері мен субьективті қабылдауы, күнделікті 

жағдайларды түсіндіруі); 
Мұндай жағдайлардың негізгі ерекшеліктері төмендегідей [13]: 
- 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 өсуінен эмоционалды мазасыздық пайда 
болады. Барлық  үш  компоненттер  көрсеткіштерін бір-бірімен салыстыру арқылы  
адамның психикалық жағдайын бағалауға болады. Кез келген психологиялық жағдайдың  
екі  жағы бар. Оның даму латентті (латынша latens- жасырын, көрінбейтін) периоды. 
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Е.Г. Ильин бойынша   психологиялық жағдай өз жағдайын белсенді табиғи дамуын 
байқауы. Белсенділік жағдайы бір жағынан қалыпты болуыға бағытталса, ал басқа 
жағынан психологиялық жағдай жаңа қарама-қайшы іс-әрекеттерін дамытуы керек. 

Психологиялық жағдай 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. 

Құрастыруға тәуелді басым компоненттері бойынша психологиялық жағдай 
бірнешеге бөлінеді. Эмоционалдық, функционалдық,  мотивациялық, когнитивті. 
Сонымен қатар психологиялық жағдай төмендегі негізде жіктеледі [14]. 

Тұлғаның және жағдайлар рөліне тәуелді психологиялық жағдай пайда болған  
тұлғалық  жағдайлар. Басым компоненттерге тәуелді: нтеллектуалды, еріктік, 
эмоционалдық. Жағдай деңгейін  тереңдігіне тәуелді, терең үстіртін. 

Уақыттың өтуіне байланысты: қысқа мерзімді, созылған, ұзақ мерзімді. 
Жеке тұлғаға әсеріне байланысты жағымды, жағымсыз 
Саналы деңгейге байланысты мүмкін жағдайлар, себеп салдарына байланысты. 

Обьективті жағдайдың адекватты деңгейіне тәуелді. 
Л.В. Куликов  қолданбалы аспектіні аса маңыздысы психологиялық жағдайдың 

жүйеленуі деген. Бұл құбылыстарды сипаттайтын  белсенді жағдайлар: 
азарт - өзінің іс-әрекетінің нәтижесін жағымды күшті тілектермен, қозу 

жағдайындағы  мазасыздықпен байланыстыру. 
Шабыт - мінез-құлықтағы белсенділік, саналылық, жауапкершіліктің  жоғарғы 

деңгейі. 
Іс-әрекет - (жұмыс қабілеттілігі)  күнделікті тапсырмаларды орындаудағы іс-әрекет, 

мінез-құлық ерекшеліктері. 
Енжар - өмірдегі белсенділіктің, көңіл - күйдің төмен болуы, жағымсыз эмоция. 
Апатия - іс-әрекетсіз жағдай өзіне, айналасындағыларға немқұрайлылық. 
Тонусты  жағдай (күш ресурс, тонус көрініс). 
Көңілділік - ұйқыға қарама-қарсы фунционалдылық жағдай.  
Шаршау - еңбекке қабілеттіліктің, белсенділіктің төмендеген жағдайы. 

Сезімталдықтың, шаршау сезімінің пайда болуы. 
Ұйқы - ағзаның және мидың функциялық жағдайын қоршаған ортамен 

белсенділігін бәсеңдеуімен ерекшеленеді. 
Терминалды соңғы жағдайы - тіршілік әрекеттерін толықтай тоқтауы. 
Тензионды жағдай (ынта, деңгейінің көрінісі, ширығу).  
Монотония - ұйқышылдық, сағыныш, ерік жігері  назар аударуынан төмендеуімен 

ерекшеленетін психологиялық жағдай. 
Стресс - қабілет  мүмкіндіктеріне сай келмеуден, адамға әсер ететін жүктеменің  

жоғары болуынан пайда болады.  Ағзаның  және психикалық ресурстардың 
бейімділіктерін, белсенділігін қажет ететін ширығу жағдайы. 

Фрустациялар жағдайы - сәтсіздік басынан кешуі, көңілі қалуымен сипатталады. 
Старталды делсалдық - жауапты әрекеттерді бастар алдындағы бірден көрсетілетін 

жағдай. Өзін басқару қабілеті төмендеуімен сипатталады. 
Эмоционалды жағдайлар: 
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Эйфория - көңіл-күйі жоғары жағдайы, қайырымдылық, адекватты емес көңілділік, 
уайымсыз, қайғысыз, қабылдау әрекеттерін және критикасын ойлауы төмендеумен 
байланысты. 

Қанағаттану-өмірлік қажеттіліктерін қанағаттануы сезімі және  белсенділік 
деңгейінің төмендеуі. 

Синтония жағдайы - немқұрайлы жағдай, салмақты, орта,  орташа  көңіл-күй өте 
әлсіз уайымдары бар қағаттану,  жайсыздық болумен байланысты. 

Мазасыздық жағдай - жайсыздық, қауіптену, түсініксіз қауіпті сезіну, психикалық 
жағдайдың жағымсыз жайы. 

Қорқыныш жағдай - индивид әлеуметтік және биологиялық күшті қауіп сезімінің 
басым болуы, эмоционалды жағдайдың жағымсыз болуымен (төмен) сипатталады. 

Үрей - өзін басқару қабілетін жоғалту жағдайы мінез-құлық және іс-әрекетін 
ұйымдастыра  алмау, күшті эмоциялардан шақырылған  қозғалыстар қатары. 

Байқап отырғандай Л.В.Куликов көрсеткендей классификацияларында  бөлінген 
психикалық жағдайлардың  нақты түрі, топтарға бөлінуі шарт. 

Стресстік жағдайлардың түрлері. 
Стресстік психикалық жағдай әдеттерінде екі бағыт бойынша 

зерттеледі.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-әрекеттерге жетуі. 

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. 

Фрустрацияны  зерттеушілер негізгі мәнді үш аспектіні зерттеуге алған. 
Фрустрациялардың сипаттамасы және бөлінуі. Фрустация шақырылуы. Оларды: 

физикалық (мысалы: бостандығынан айрылу), биологиялық (ауыру, қартаю), 
психологиялық (қорқыныш) интеллектуалды  жетіспеу, әлеуметтік- (ереже,шектеу, 
норма). 

У.С. Розенцвейға фрустрациялық жағдайдың 3 типін бөлген: 
1) айырылу, көздеген мақсатына жетудің жолы болмау; жоғалту (жақын адамын, 

үйін) адамдағы сыртқы және ішкі конфликт.  
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 реакциясының болмауы фрустраторлардың болса да.  
Ф.Е.Василюк адамдағы фрустация құбылысы психологиялық мәнін, 

шыдамдылығын,  үмітін жоғалту деп аталады. Автордың айтуынша  екі  сала бойынша 
фрустация пайда болады, жүзеге асады. 1) ерік-жігерін басқара алмау  2) мінез-құлығын 
ұйымдастыра алмау, сана-сезімін басқара алмау, мінезін жоғалту [15].  

«Конфликт» қақтығыс дегенді білдіреді. Тұлғаішілік  конфликтіде мақсат, тілек, 
идея, адам құндылықтары соқтығысады. 

Кризис формасы әр түрлі құбылыстарды - тұлғаның ағзаның барлық 
мүмкіндіктерін бұзатын деңгейі невроздар, маскүнемділік, психоз, органикалық және 
соматикалық ауруларға соқтырады (Загойнов Р.М. 1992).   

Л.П. Гримак кризистің екі  типін ажыратқан. Кризис бірінші типі қатты соққы 
беретін, бұрынғы өмір деңгейін сақтап қалуға мүмкіндік бар. Кризистің екінші типі 
өмірдің мәнін жоғалту, тек шығар жол тұлға өз жағдайын, өмірінің мәнін модификациялау 
[16].  
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Кризис - бұл өмір кризисі, критикалық кез  адам өмір жолының  айнымалы бөлімі. 
Ф.Е. Василюк кризисті адам өмірінің өзекті мәні ретінде көрсетеді [17] . Кризис ерік-жігер 
жаңалықтар алдында дәрменсіз болғанда жағдайда  пайда болады. 

Аффекті жағдай психологияда күшті және қысқа мерзімді эмоционалды жағдай 
жатқызады [18]  . Қызу өтетін эмоционалды [19]  адамның бірден соққы сезінулері [20]  

субьект үшін күтпеген өзгерістермен байланысты. 
Аффектінің кейбір белгілері: 
А) Адамның аффектілік жағдай кезіндегі өктемділікке бағынуы, психиканың 

жоғары деңгейлі белсенділігі. 
Б) Аффекттің қарқындылығы «белсенді уайымдармен өткірлігімен және 

айқындылығымен байланысты айтылады»  [21]  Ол адам сырт бейнесінен, қимыл-
қозғалыстан, сөздерінен  көрініс береді. 

В) Адам аяқ-асты аффективті жағдайды  бірден қабылдауға дайын емес. 
Негізгі әртүрлі стресстік жағдайларды қарастыра отырып, олардың  сөзсіз 

психотравмалық  факторлар екендігіне көз жеткіздік.  Бірақ олар адам психикасы 
негізінде зерттеледі. Дистрессті жағдайды нәтижелі жеңу арқылы тұлғаның дамуы мен 
өсуіне мүмкіндіктер жасауға болады. 

Л.И. Анциферов өмірлік ауыртпалықтармен үш  типін бөледі: 
1) күнделікті жағымсыз жайлар; 
2) жас ерекшелігіне, әр түрлі өмір кезеңдерімен байланысты жағымсыз жайлары 

(жоғарғы оқу орнына  түсе алмау, қызметтен түсу); 
3) аяқ асты бақытсыздық, қайғы  [22, 11-б.].  
М. Тышков қиын жағдай арасынан стресс шақыратындарын ажыратты: 
1) қиын өмірлік жағдайлар (ауру, мүгедектік,қауіп); 
2) әлеуметтік жағдайға байланысты қиын жағдай (сынау, бағалау, конфликт); 
3) қандай-да бір тапсырманы орындаудағы қиын жағдай.  
Сыртқы бірдей жағдай стресстік жағдайға әкеледі. Кейбір адам сол бір 

жағдайларды стрессоген түрінде қабылдауы, ал басқаларға тіпті әсер етпеуі де мүмкін. 
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БАЛА МІНЕЗ-ҚҰЛЫҒЫНЫҢ АУЫТҚУ МӘСЕЛЕСІ 
  

Бегалина Б., 
Қайнар академиясның магистранты 

 
Мақалада бала мінез-құлығының ауытқу мәселесі туралы қарастырылады. Мінез-

құлық - адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінез-құлық 
тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-
қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері.  

Түйін сөздер: мінез-құлық, ауытқу, девиантты мінез-құлық, жасөспірім, психика. 
 

ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
  

Бегалина Б., 
магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается проблема поведения ребенка. Поведение - это набор 

постоянных психологических особенностей человека. Поведение является общей чертой 
всех живых существ. Его главная особенность - проявление различных движений 
движений животного. 

Ключевые слова: поведение, отклонение, девиантное поведение, подросток, 
психика. 

THE QUESTION OF THE CHILD'S KNOWLEDGE 
  

Begalina B., 
Undergraduate of the Academy of Kainar 

 
The article considers the issue of the behavior of the child. Behavior is a set of constant 

psychological features of a person. Behavior is a common feature of all living things. Its main 
feature is the manifestations of various movements of the animal's movements. 

Keywords: behavior, deviation, deviant behavior, teenager, psyche. 
 

Еліміздің болашағы болып саналатын ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде 
өркениетті қоғам мен құқықтық мемлекеттің, нарықтық экономика кезеңінің қалыптасуы 
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өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілетін, 
шығармашылық, кәсіби біліктілігі мен білімділігінің керек ететіні белгілі. 

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат 
қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. «Қазақстан Республикасы білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» білім 
беру жүйесін дамытудың негізгі факторларына білім беру парадигмасын өзгерту; оқыту, 
тәрбиелеу және білім беру сапасын арттыру; білім беру ұйымдарының материалдық 
базасын нығайту жұмыстарымен қатар, оқушылардың әлеументтенуі және олардың 
денсаулығын сақтау міндеттері де кіреді [1]. 

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 [2]. 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» [3] 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; 
Л.Ф.Островская өз зерттеулерінде [4] 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 [5]. 

В.Д.Шадриков 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. 

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 
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отырып, олардың мінез-құлқындағы мынадай бітістерді, яғни, өрескелдігі, сенбеушілігі, 
агрессивтілігі болатындығын анықтады. 

Р.В. Овчарова [6] 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 
[7, 8]. Сондықтан өскелең ұрпақ тәрбиесіне әрқашан жауапкершілікпен қарау керек. 
Сонымен бірге бастауыш сынып оқушыларында оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 
мінез бітістерінің комплекстері өз әсерін тигізеді. 

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 [9]. 

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. 

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 [10]. 

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 
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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 
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 
[11].  

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.      

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 [13]; 
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 [14]. 

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. 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; 
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-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 [15]. 

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) [16].  

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. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы. Астана  

2. Славина Л.С. Дети с аффективным поведением. Изд-во: Просвещение, 1966 г. – 
150 стр. 

3. Савченко И.А. Коррекция поведения дошкольников и младших школьников: 
возможности медиаторов //Материалы IV ежегодной конференции ЦПМСС 
«Взаимодействие» - М.: «Взаимодействие», 2007 г.- с. 74-79. 

4. Овчарова р.В. Практическая психология в начальной школе – М, 1996 
5. http://u4eba.net/sbornikidei/znachenie-igryi-dlya-psihicheskogo-razvitiya-rebenka-

doshkolnogo-vozrasta.html 
6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога – М, 1993 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  55

7. Савченко И.А. Работа социального педагога ЦСПСД по развитию жизненных 
стратегий у безнадзорных подростков.// Организация деятельности центров социальной 
помощи семье и детям и центров психолого-педагогической помощи населению по 
предупреждению детской  безнадзорности. – М.: Просвещение, 2002 - с.98-120. 

8. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах. Учеб. Пособие. – М,     Проспект, 
2004 

9. Айғабылова Н. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу. – Алматы, 1990 
10. Әбеуова И. Мінез-құлқында қиындық бар оқушыларды анықтау 

жолдары//Ұлағат №5, 2004 ж. 
11. Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения /сост. И. Н. Решетень. — 

М., 1990. 
12. Мұқанов М. Оқушылардың дара ерекшеліктері мен санасып, қарым-      

қатынас жасай білу - Алматы, 1990  
13. Құдышева Н. Мінез-құлық қиындығының кейбір себептері//     Преподование 

психологии в школе и в вузах. №6, 2006  
14. Беличева С.А., Коробейников И.А., Кумарина Т.Ф. Диагностика      школьной 

дезадаптации – М, 1993  
15. Ермаханбетқызы Д. Бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқындағы 

қиындықтардың пайда болу себептері // Ұлағат №8, 2002 
16. Вахрушев С.В. Психодиагностика трудностей в обучении, учителями      

начальных классов / Дисс. на соис. уч. степ. кан. психол. наук. – М,1995 
 
 

БАСҚАРУ ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Джампейсова Ж., 
Қайнар академиясыының магистранты 

 
Мақалада басқару процесі мен оның ерекшеліктері туралы қарастырылады. 

Басқару  – адамдардың кәсіптік қызметі. Басқару  – бұл ұжымдағы адамдарға және 
жекелеген адамдарға, олардың бірлескен (еңбек) жұмыс процесінде мақсатты жүйелі 
ықпал ету. Басқару  функциясы – басқару  қызметінің нақты түрі, оны жүзеге 
асыру үшін арнайы амалдар мен әдістер, сондай-ақ тиісті ұйымдық жұмыстар 
қолданылады. 

Түйін сөздер: басқару  функциялары, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, 
бақылау. 

 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Джампейсова Ж., 

магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается процесс управления и его особенности. Менеджмент - 

это профессиональная деятельность людей. Управление является целенаправленным 
систематическим воздействием на коллектив и отдельных лиц, их сотрудничество 
(трудовая) работа. Функция управления - это особый тип управления, специальные 
методы и методы его реализации и соответствующая организационная работа. 

Ключевые слова: функции управления, планирование, организация, мотивация, 
контроль. 

 
MANAGEMENT PROCESS AND ITS FEATURES 
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The article discusses the management process and its features. Management is a 

professional activity of people. Management is a targeted systematic impact on the team and 
individuals, their cooperation (labor) work. The management function is a special type of 
management, special methods and methods for its implementation and the corresponding 
organizational work. 

Keywords: management functions, planning, organization, motivation, control. 
 
Басқару ұғымы ағылшынның «менеджмент» - manage, яғни «басқару» деген сөзінен 

алынған. «Менеджмент» түсінігінің анықтамалары өте көп. Жалпы менеджмент деп жеңу 
өнері ретінде, адамдардың интеллектісін, еңбегін, жүріс-тұрысының уәжін пайдалану 
арқылы алдына қойған мақсаттарына жете алуын айтады [1]. 

Мағынасы бойынша «менеджмент» термині «басқару» терминімен ұқсас. Алайда, 
қазіргі түсінік бойынша «басқару» ұғымынан «менеджмент» ұғымы кеңірек, өйткені ол 
адамзат қызметінің әр түріне қолданылады. Мысалы, автомобильді және басқа да 
неғұрлым күрделі техникалық жүйелерді басқару. Ал «менеджмент» термині ұйым 
деңгейіндегі әлеуметтік-экономикалық процестерді, шаруашылық қызметті, жеке тұлғаны 
және қызметшілерді басқаруды сипаттайды [2]. 

Басқару (басқару процесі) - мақсатқа жетуге бағытталған іс-қимылдарды 
ұйымдастыру [3]. Менеджмент - өзіне міндетті әлемент ретінде адамдарды басқаруды, 
әлеуметтік ұйымдар мен құрылымдарды басқаруды қосатын сәйкес білім облысы бар адам 
қызметінің сферасы. Менеджмент — бұл нарық жағдайындағы басқару. «Менеджмент» 
түсінігінің мазмұнын бірнеше аспектілермен қарастыруға болады: 

 Менеджмент - бұл әр түрлі ұйымдардағы адамдарға жетекші ету қызметінің 
түрі, функциясы, басқару 

 Менеджмент - бұл басқару функциясын жүзеге асыруға көмектесетін адамзат 
білімінің облысы. Бұл ғылыми пән. 

 Менеджмент - басқару бойынша жұмыс жасаушының әлеуметтік табы. 
Менеджментке байланысты бірнеше авторлардың анықтамалары бар: 
Адамдық қатынастар мектебінің өкілі Паркер - Роллеттің анықтамасы: 

Менеджмент - басқа адамдардың көмегімен жұмыстың орындалуын қамтамасыз ету. 
Менеджмент - ұйымның мақсатына жетуге және құруына қажетті бақылау, 

мотивация, ұйымдастыру жоспарлау процестері (Мескон, Альберт, Хедоуридің, 
Менеджмент негіздері оқулығы) [4]. 

Фирманы басқарудың теориясы мен тәжірибесі және нарьқ жағдайындағы оның 
қызметшілері (Веснин, Менеджмент негіздері). 

«Өндірістің тиімділігін жоғарылату мақсатымен болатын принциптер, әдістер, 
құралдар мен өндірісті басқару формаларының жиынтығы» (1988 ж. шетелдік сөздер 
сөздігі). 

«Өзіне міндетті элемент ретінде, адамдарды басқаруды қосатын сәйкес білім 
облысы бар адам қызметінің сферасы  (Американдық энциклопедия). 

Менеджменттің 3 маңызды факторын байланыстырады — мақсат, тиімділік, адам 
[5]. 

Бәсеке жағдайында тиімділік — фирманың өміршеңдігінің басты шарты. Фирманы 
табыстылықпен, жетістікпен қамтамасыз ететін тиімді менеджмент адамның бейімділігін 
талап етеді: сыртқы орта бөлігінде тұтынушының, ал ішкі орта бөлігінде қызметшінің. 

Ұйымдағы менеджмент кешенінің құрамы мынадай компоненттерден тұрады: 
стратегиялың менеджмент қызметшілерді басқару (қызметші немесе кадрлық 
менеджмент), технологиялық процестер мен операцияларды басқару, қаржыны басқару 
(қаржылық менеджмент), материалдық-техникалық жабдықты басқару, өнімді өткізуді 
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басқару, жылжымайтын мүлікті басқару, жаңартпашылың менеджмент (дамуды басқару), 
өнім сапасын немесе қызмет көрсетуді басқару [6]. 

 Стратегиялық менеджмент — басты стратегиялық шарттарды құру және жету. 
Мақсаткерлікті таңдау, оқиғалық анализ, стратегиялық маркетинг, қызметті стратегиялық 
жоспарлау, ұйымдық құрылымдарды құру және түзету, стратегияларды жүзеге асыруды 
басқару стратегиялық менеджментке жатады. 

 Қызметшілерді басқару — маңызды менеджмент құраушысы. Ұйымньң барлық 
максаттары адамдар арқылы жүзеге асады. 

 Технологиялық процестперді басқаруда машина, аппаратура, механизмдер, 
сондай-ақ компьютерлер және басқа арнайы құрылғылардың көмегімен адамдар арқылы 
жүзеге асады. 

 Қаржыны басқаруда кәсіпорынның өндірісті-шаруашылық қызметі қаржыны 
таратуды тиімділікпен қамтамасыз ету реттеледі. 

 Материалдық-техникалық жабдықты басқару шикізатты, материалдарды, 
құрал-саймандарды қажетті өнімдермен жабдықтауды қамтамасыз етеді. 

 Өткізуді басқару сыртқы ортаның мониторингісін қосатын маркетингтік қызмет 
арқылы жүзеге асады. 

 Жылжымайтын мүлікті басқаруда эксплуатация, сату, сатьш алу, айырбас, жал 
және жылжымайтын мүлікпен байланысты басқа да қозғалыстар сипатталады. 

 Жаңартпашылық менеджменті дамуды басқару, өзгермелі жағдайдағы 
ұйымның тиімділігін жоғарылату мен сақтау үшін қажет. Жаңа өзгерістер жоспарланады, 
ұйымдастырылады, ынталандырылады және бақыланады. 

 Сапаны басқару нарықтық бәсеке жағдайындағы фирманың бәсекеге 
тұрақтылығын қолдау үшін міндетті болып табылады. 

Басқару — белгілі бір бағыттағы іс-қимылды өзгерту мақсатында ақпарат арқылы 
бір жүйенің келесі жүйеге ықпал жасауы. 

Менеджмент пәні ұйымның мақсаттарына жету мақсатындағы еңбектік, 
материалдық, қаржылық, ақпараттың ресурстармен басқаруды игереді. 

Менеджмент дегеніміз — бұл өндірістің тиімділігін жоғарылату мен пайданы 
молайту мақсатында қолданылатын принциптер, әдістер және өндірісті басқару 
амалдарының жиынтығы [7]. 

Менеджменттің міндеті тиімді өндірістік күшке ұйымдастыру үшін адамдарға 
бағыт беру: 

 Өндірістің автоматтандырылуын және жұмысшылардың жоғары маманды 
болуын қамтамасыз ету; 

 Қызметшілер жұмысын неғұрлым жоғарғы еңбек-ақымен ынталандыру 
жөне еңбекке жағдай жасау; 

 Фирма қызметінің тиімділігін бақылау, бөлімшелер жұмысын біріктіру. 
 Жаңа нарықты игеру мен үнемі іздеу; 
 Нақты мақсаттарды анықтау; 
 Мақсаттардың басымдылығын, олардың кезектілігін, шешімдердің 

дәйектілігін анықтау; 
 Фирманың дамуы стратегиясының шаруашылық міндеті мен оларды шешу 

жолдарын өндіру. 
Нарық жағдайында басқару былайша құрылған: 
 Нарықтық сұранысы мен тұтынуына байланысты фирманың бейімділігінде; 
 Өндіріс тиімділігін жоғарылатуға үнемі талпынуында 
 Шаруашылық өздігінде, соңғы нәтижесіне жауапты болатын адамның шешім 

қабылдау бостандығында; 
 Нарық жағдайына байланысты міндеттер мен мақсаттарды үнемі түзетуінде; 
 Шешім қабылдау кезінде көптеген есептер үшін компьютерлік техниканың 

қазіргі негізін қолдану қажеттілігінде. 
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Басқарудың иерархиялық деңгейі көтерілген сайын менеджер стратегиялық және 
перспективтік мәселелерді шешуге уақытты көбірек жұмсайды. Төменгі деңгейде, 
керісінше, менеджер уақытының негізгі бөлігін ағымдағы мәселелерді шешуге жұмсайды. 
 
Кесте 1. Менеджер уақытының жұмсалу ерекшеліктері мен бағыттары 

  

Басқару деңгейлері 
Стратегиялық 
мәселелерге 
жұмсайтын уақыты 

Практикалық 
мәселелерге 
жұмсайтын уақыты 

Ағымдағы 
мәселелерге 
жұмсайтын уақыты 

Жоғарғы 60% 25% 15% 

Ортаңғы 25% 50% 25% 

Төменгі 10% 257,, 65% 

  
Тәжірибе жүзінде менеджерлер компанияларда жиірек кездеседі. Олардың 

атқаратын рөлінін ерекшелігі менеджерлердің арнайы дайындығы туралы мәселесін 
қозғады. Менеджердің профессионализм оның арнаулы білімдері және өндірісті 
коммерцияны әрі басқаруды ұйымдастыру саласында дағдыларының болуында, ол түрлі 
салаларда адамдармен жұмыс істеуді білуі қажет. Егер бұрын Ұжымны басқару үшін 
технология мен басқару техникасын біліп, адамдармен жұмыс істей білуді талап ететін 
болса, қазіргі таңда қоғамдық өндірістін дамуына байланысты менеджерлерге қойылатын 
талаптар кеңейтіледі. Зерттеулерге сәйкес қазіргі басшы өзінің саласында 15-20% ғана 
маман болғандығы жеткілікіті, алдымен ол ұйымдастырушы, психолог, социолог болуы 
тиіс. Қазіргі таңдағы ұжымдар социотехникалық жүйелерді білетін мамандарды талап 
етеді, ондай жүйелердін ортасында тұратын - адам. 

Сонымен, нарық экономикасының заманында табысты басқару үшін жоғары 
деңгейде кәсіби басшы - менеджер көптеген қасиеттерге ие болуы тиіс. 

Басқару қызметінің тиімділігін белгілейтін адамнын жеке қабілеттерінің даму 
денгейі. Басшының ұйымдастыру потенциалы қарым-қатынастар жүйесінде анықталады. 
Басшының лидер, ұйымдастырушы, маман және тәрбиеші ретіндегі әлеуметтік 
функииялары сан түрлі, бұл басқару қызметінің күрделілігіне әкеліп соқтырады. Басқаша 
айтқанда, басшының жеке қасиеттері - оның функцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін оның барлық ерекшеліктерінің жиынтығы [8]. 

Еңбек ұжымының құлықтылық - психологиялық қиындықтарының қайнар көздері 
бағынушылардың ойлары мен сезімдері. Олардың жүріс-тұрысына әсер ету жолы - бұл 
басшының осы ұжымның ішкі проблемаларын білуге тырысуы. Бағынатын адамдардың 
әлеуметтік жүріс-тұрысына әсер ету тиімділігі ұжым басшысының психодиагностикалық 
қабілеті және дағдыларымен анықталады. Менеджердің психологиялық жетіктілігін 
белгілейтін мына жағдайлар: 

 өзін-өзі бағалай білу және жеке басын жетілдіру, сонымен қатар өзіне - өзі 
сенушілік білдіруде шек қою; 

 адамдармен араласудағы дағдылар; 
 психологиялық-педагогикалық дайындық, басшының тәрбиелік функцияны 

атқаруы; 
 ұжымныңөркендеуінің психологиялықзаңдылықтарын білу, себебі басшы 

Ұжымдағы қатынастарды бағалап, оларды түйістіре білуі тиіс. 
Басшы өзіне бағынатын адамдарға психологиялық әсер етудің механизмін менгеруі 

тиіс, бұл үшін ұжымдағы адамдардың қызметін жандандыру әдістерін білуі қажет. Басшы 
бағынатын адамдардың өздерін танытуға талпынатынын ескертуі тиіс. Психологиялық 
әсер ету процесінде мына үш негізгі механизмнің бірлігі болуы тиіс: сендіру, үйрету 
(иландыру) және еріксіз көндіру. Басшының әсер ету әрекеттерін екіге бөлуге болады: 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  59

шабыттандыру және үстемдік (басым болу) әрекеттер [9]. Әрбір басшы өзіне бағынатын 
адамдармен белгілі әлеуметтік-психологиялық дистанцияны ұстауға бағытталған қарым-
қатынастарда болады. Басшы қызметінің негізі — бұл адамдармен жұмыс істеу. 
Менеджердің кәсіби жарамдылығының басты белгілері: іскерлік қатынастарды 
ұйымдастыру қабілеті, ұжымдағы психологиялық климатты реттеу. Басшының қызметін 
жүзеге асыру процесінде табысқа жетуінің басты көрсеткіші оның жеке басының 
моральдық-этикалық құндыдықтары, оларға жататындар: адалдық, басқаларды сыйлау, 
жеке жауапкершілік, ұяттылық, дәйектілік, еңбекте табандылық, ішімдікке және әдепсіз 
қылықтарға жол бермеу, өзінің қателерін мойындай білу және т.б. Бұл адамдарға тән 
сапалар тәрбиелеу және қоғамдық ортаның әсер етуі нәтижелерінде қалыптасады. 

Қазіргі экономикалық жағдайда басшылар тек іскерлік шаруа жүргізушілер емес, 
сонымен қатар, саяси қайраткерлер болуы тиіс, бұл үшін олар адамның мұқтаждарын 
қанағаттандыруға бағытталған сәяси мәдениетке ие болулары қажет. Әлеуметтік 
зерттеулерге сәйкес, басшылардың үштен екісі өздерін саяси лидерлер деп есептейді. 
Қоғамдағы әлеуметтік жауаптылық басшылардың 28% ғана толғандырады. Ал олардың 
18% мемлекеттің әлеуметтік саясатын шындап білгісі келеді. Сонымен, басшылардың 
саяси мәдениетінің деңгейі белгілі болып, буның белгілі масштабтағы мәселе екені 
анықталады. 

Ұжымды басқару - өндіріс басқарудың құралды бөлігі. Басқару тәрізді «жұмыстың 
жақсы жағдайларда Ұжым мүшесіға ешқандай жамандық әкелмей, баяндауға жол 
бермейтіндей жылдамдық шегін нақты анықтау қажеттілігін талап еткен» Тейлормен 
ғылыми негізде бірінші қойылды. Тейлор ұсынған амал оны жеткілікті жоғарылатуға ғана 
мүмкіндік берген жоқ, орындаушылардың еңбегі жабдық жұмысы тәрізді белгіленеді. 

Кез келген жұмысты нөмірлеуге болмайды. Егер жұмыс үздіксіз болмаса, 
орындалған жұмыс көлемі аз болса, қызметшілер әр түрлі міндеттерді орындаса, 
орыңдаушының еңбегін реттеп қажеті жоқ. 

Жалпы менеджмент ғылымында ынталандыру амалдарын таңдауда Фредерик 
Гирцбергтің теориясының негізін ескеру қажет, оның пікірінше өндіріс процесінде тек 
қана ынталандырулар емес, өндірістік факторлардың барлық спектрларымен байланысқан 
еңбекақы жүйесімен, бақылау амалдарымен, компания стратегиясымен байланысты 
ынталандырмаулар да (антистимулятор) бар [10]. Жұмысшылардың мүмкіндіктері оларға 
берілген функциялармен әрқашан сәйкес бола бермейді. Талантты инженерге қара 
жұмысты атқару ұсынылса, өндірістің алып машинасында «қажетті тетік» рөлін орындау 
қанағаттандырмайды, ал хатшы оның потенциалды мүмкіндіктерінің 10% алатын 
тапсырмалар арасында демалыс жариялап отырса, еңбекақыға қосымша ақы қосу еңбек 
өнімділігін жоғарылатпайды. Адамдардың өзіне қызыңсыз іспен нан табуы бұрыннан келе 
жатқан мәселе. Герцберг адамды жұмысқа емес, жұмысты адамға икемдеуді ұсынды. 
Мұны әр түрлі әдістермен жүзеге асырады: жұмыс күшінің ұзақтығын түрлендіру, еңбек 
төлемі әдістерін өзгерту, пайдаға қатысу және т.б. Шетелдік компаниялардың жетістіктері 
осы бағытта елеулі емес. Мұнда адам қызметіндегі негізгі қозғалыс күшін — мотивацияны 
қарастыру қажет. 

Мотивация жүйенің маңызды құрылымын құрайтын қызметтің таңдаулы 
ынталандыруы болып табылады [11]. 

Таңдайтын қызметтің нәтижелерін түсіну оның математикалық берілу 
анықтамасынан күрделірек, бұл пайдалы нәрсені есептеу күрделілік пен қатардағы 
құбылыс ретінде мотивация сұрақтарына байланысты авторға тиесілі үлесті анықтау 
болып табылады. 

Ұжым мүшесінің еңбегін қалай өнімді жасау керектігінің бірінші қадамы кәсіптік 
бағдар мен ұйымға әлеуметтік бейімделу болып табылады. Егер жетекшінің жұмысшы 
табысына қызығушылығы болса, ол ұжымдағы қоғамдық жүйе, ал әрбір ұжым мүшесі 
тұлға екендігін ұмытпауы керек, жаңа адам ұйымға келген кезде ол өзімен бірге әуелден 
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қабылданған, иеленген және жаңа жағдайға ене алмайтын тәжірибе мен көзқарастар 
әкеледі. 

Ұжымның және ондағы бөлімшілер қызметінің нәтижесі басшының дер кезінде 
шешімді дұрыс қабылдау қабілетіне, әрі оны жүзеге асыра білуіне, ал оның жеделдігі мен  
дұрыстығы басшының тәжірибесі мен біліміне байланысты. Егер ол өндірісті, 
технологияны және адамдарды жақсы білетін болса, жүмыс тәжірибесі мол болса, онда 
оған шешім қабылдау қиынға түспейді [12, 13]. 

Басшы сонымен қоса жете ойластыруы жоқ деректерді болжалдай білуі, дұрыс 
қорытынды жасай білуі және соның негізінде жағдайға сәйкес келетін шешім қабылдау 
тиіс. Басшы кез келген жағдайда шешім қабылдаудан бас тартпауы тиіс. 

Қабылданған шешім бүкіл ұжымның экономикалық және әлеуметтік нәтижелеріне, 
әрбір жұмыскерге қолайлы немесе қолайсыз әсер етуі мүмкін. Сондықтан да шешім 
қабылдаған адам өзіне үлкен жауапкершілік жүктейді. 

«Басқару шешімі»  термині екі негізгі мәнде қолданылады. Бірінші жағдайда ол 
белгіленген басқару актісін, қабылдаған іс-әрекет жоспарын, қаулы-қарарларды т.б. 
екінші жағдайда – проблемалар мен міндеттер шешімін қабылдаудың және жүзеге 
асырудың ең қолайлы вариантын  білдіреді [14]. 

Басқару шешімінің ең маңызды белгісі, объектісі: ұжым немесе басқару жүйесінің 
өзі болып саналады. 

Шешім туындаған проблема болған жағдайда қабылданады. Проблема дегеніміз, 
жүйенің қажетті (үміт еткен) және  қолданылып жүрген қалпының арасындағы 
сипатталатын жағдай. Жалпы әрекеттесетін жүйелерде (басқарушы және 
басқарылатын) шешім қабылдамаса да болады. Алайда, іс жүзінде бұлай болуы мүмкін 
емес, өйткені өндірісте көптеген  ауытқу, теріс ықпал ету жағдайлары (ауа райы жағдайы, 
техникалық ақаулар, еңбек тәртібінің нашарлығы т.б.) кездесетіндіктен, оны түзету үшін 
шешім қабылдауға тура келеді. 

Басқару шешімін қабылдауға жүйелік тұрғыдан қараудың, пайда болған 
проблемаларды шешудің жүйелілігін сақтаудың зор маңызы бар. Әрбір жаңа шешім 
алдыңғы шешімдерді өрістеу үшін қабылдауны, сөйтіп, бірыңғай өндірістік міндеттерді 
кезең-кезеңімен орындауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Басқару шешімінің маңызды талабы оның сонылылығы. Күрделі өндірістік 
жағдайда, әсіресі жұмыстың қауырт кезінде, егер барлық факторларды ескеруге көп уақыт 
кететін болса, онда шешім қабылдауды кешіктіріп, жұмыстың орындалуына кедергі 
жасағаннан гөрі, ең дұрысы тәуекел еткен жөн. Мұның тек жедел шешімге ғана емес, 
басқа да шешімдерге қатысы бар. В.Травин былай деп атап көрсетеді: «шектен тек қол 
қусырып отырғанша, онша негізделмеген болса да, шешім қабылданған жөн, өйткені 
шешімнің шала тұстарын кейіннен жетілдіруге болады» [15]. 

Басқару шешімінің маңызды талаптарының бірі – мақсаткерлік. Шешім ұжымныңң 
мақсатын, басты міндеттерін білдіреді, кез келген жұмысты тікелей орындаушыларға 
берілетін тапсырмаларды айқындайды. Ірі шаруашылық шешімдері бірнеше мақсаты 
айқындайды. 

Кез келген шаруашылық шешімі әділ болуы,  яғни шешімді қабылдаған кезде  істің 
нақты жағдайы ескерілуі тиіс. Сонымен қоса, кез келген шаруашылық шешімі дәйекті  
болғаны жөн. Практикалық тәжірибе ғылыми жетістіктеріне сүйенсін, яғни кез келген 
шаруашылық шешімі ғылыми негізделсін. Басқару шешімі жан-жақты болуы яғни 
шаруашылық мәселелерімен қоса әлеуметтік сипаттағы мәселелер де шешілсін. 

Кез келген шешім, ол ауызша, мейлі жазбаша түрде қабылданса да, дәл, нақты, 
айқын, дәлелді болуы, толық қамтылуы әрі кімге арналғаны дәл көрсетілуі тиіс. Шешімді 
тапсырманың мәні, оның көлемі, мерзімі, жүзеге асыру әдісі, сондай-ақ орындауға 
жауаптылар көрсетілсін [1]. 
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Басқару шешімдерін жіктеудің теориялық және практикалық мәні зор. Басқару 
шешімдерінің табиғаты алуан түрі. Олардың алуан түрлілігін жүйелеу, реттеу үшін 
түрліше белгілері бойынша жіктейді. 

Басқару субъектісі бойынша шешімдерді былайша бөлуге болады: 
1. Әкімшілік шешімі. 
2. Қоғамдық ұйымда шешімі т.б. 
Басқару объектісі бойынша шешімдерді жалпы және жекелей, күрделі және 

қарапайым деп бөледі. Жалпы шешім, әдетте, бүкіл шаруашылықтың мүддесін қозғайды. 
Жекелей шешімнің жедел сипаты болады, бұл көбінесе басқарудың төменгі буынына тән. 

Ықпал ету объектісі бойынша шешімді сыртқы және ішкі деп бөледі. 
Сыртқы шешім халық шаруашылығы өндірісінің ерекшелігін айқындайды, әрі сол 

шаруашылықтың жоғарғы ұйымдармен және органдармен, сондай-ақ ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндейтін кәсіпорындармен қарым-қатынасын қарастырады. 

Ішкі шешім ауыл шаруашылығы ұжымның өзіндегі қызмет саласына жатады. 
Уақыт өлшеміне қарай шешімді: перспективалық, күнделікті (ағымдағы), және 

жедел деп бөледі. 
Болашақ шешімнің орындалуына ұзақ уақыт (3-5 жыл және  одан астам) керек. 

Мәселен, ірі мал шаруашылық кешендерін салу, кәсіпорынды дамытудың әлеуметтік-
мәдени жоспарлары т.б. перспективалық шешімге жатады. Мұндай мәселелер күрделі 
қаржы бөлуді, еңбек, материалдық және басқадай ресурстарды қамтиды. Перспективалық 
шешім бағдарламалық сипат алатындықтан, перспективалық жоспарларда көрсетіледі. 

Жедел шешім, әдетте қысқа уақыт ішінде (бірнеше апта, күн, ай) жүзеге 
асырылады. 

Басқару шешімі ұйымдастырылуына қарай жекелей алқалы және ұжымдық болып 
бөлінеді. 

Жекелей шешім – бұл басшының ұжыммен, немесе жекелеген адамдармен 
келісімінсіз, әрі ешбір талқылаусыз жеке өзінің шығарған шешімі. Бұл көбінесе ұсақ-түйек 
мәселелерді қозғайтын жедел шешім немесе өндірісті дамытудың принципті 
проблемаларын қозғамайтын шешім. Төтенше жағдайда мұның өзі ерекше маңызды 
шешім болуы мүмкін. Жекелей шешімнің сипаты мен мазмұны басқарудың орталықтану 
деңгейіне қарай айқындалады. 

Алқалы шешім – бұл мамандар тобымен және тиісті басшылармен (алқа, кеңес т.б.) 
бірлесіп, ақыылдасып отырып жасалатын шешім. Мұндай шешімге әдетте мұқият 
әзірленеді, әрі онда көптеген мәселелер қамтылады. Алқалы шешімде әр түрлі 
басшылардың жекелей жауапкершілігіне нұқсан келтіретін жайттар болмауы тиіс. 

Ұжымдық шешім барлық ұйым мүшелерінің жалпы жиналысында қарастырылып, 
сонда қабылданады. 

Қызметтік мақсатына орай шешімдерді жоспарлау-экономикалық, технологиялық 
қаржы және әкімшілік сипатта бөледі. 

А.И.Пригожин «Басқарудың әлеуметтік жағдайлары» кітабында басқару 
шешімдерін былайша жіктейді [16]. 

1. Мұқият айқындалған типтік шешім, оның мазмұнына басшының дербес 
ерекшеліктері әсер етпейді немесе шамалы әсер етеді. Бұған кадр мәселелері (жұмысқа 
қабылдау және шығару), агрономиялық, инженерлік және зоотехникалық-малдәрегерлік 
жұмыстарды ұйымдастыру және т.б. жатады. Мұндай шешімдерді ойластырғанда 
алдыңғы тәжірибелер міндетті түрде ескеріледі. 

2. Ынталы шешім, яғни онша айқындалмаған шешім, мұнда басшының 
жекелей үлесі басым болуы мүмкін. 

3. Творчестволық шешім белгілі бір стратегиялық мақсатты және соған жетуді 
көздейді. Әдетте мұндай шешім ұжымның алдында тұрған күрделі мәселелрді қозғайды. 
Мұндай шешімнің мысалына ұжымдағы ғылыми-техникалық прогресті оның әлеуметтік 
жағдайын дамыту бағдарламалары жатуы мүмкін. Атап көрсететін жайт, мұндай 
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мәселелер бойынша шешім әзірлеуге міндетті түрде сол шаруашылықтың жұмыскерлері, 
оның қоғамдық ұйымдары кеңінен қатыстырылуы тиіс. 

Шет ел авторлары ұйымдық шешімдерді бағдарланған (запрограммированный) 
және бағдарланбаған (незапрограммированный) деп жіктейді. 

Бағдарланған шешім дегеніміз жоспарлардың немесе іс-әрекеттердің белгілі бір 
жүйемен жүзеге асу нәтижесі, былайша айтқанда, шешімнің математикалық теңдеуі. 
Әдетте балама мүмкіндіктердің саны шектеулі, сондықтан да таңдау ісі ұйым белгілеген 
бағыт шебінде болуы тиіс. 

Бағдарланбаған шешім біршама жаңа, ішкі құрылымы қалыптастпаған немесе 
белгісіз факторлар жағдайында қабылданады. Мұндай шешімдерге мыналар жатады: 
ұйым мақсаты қандай болу керек, басқару бөлімшесінің құрылымын қалай жақсарту 
керек. 
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ТҰЛҒА ДЕГРАДАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ТҮРЛІ АДДИКЦИЯЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖОЙЫЛУЫ 
 

Кыдырхан Н., 
Қайнар академиясының магистранты 

 
Мақалада тұлға деградациясы және түрлі аддикциялардың әсерінен 

құндылықтардың жойылуы туралы қарастырылады. Психологиялық тәуелділік мәселесі 
қазіргі таңда адамдардың алдында тұрған қиыншылықтардың ең шиеленіскен және 
қиын шешілетін мәселесі болып тұрғанын көбі білмейді. Тәуелділік сөзінің кең мағынасы – 
адамның мүмкінділіктерін шектейтін және оның өз бетінше даму қасиетін түсіретін 
құлдықтың түрі. Нашақорлықтың ауыр түрі немесе патологиялық қызғаныштық 
болсын, белгілі тәуелділіктердің кез келген түрі адамның толығымен жеке дамуындағы 
және бақытқа жетуіндегі басты бөгет болып табылады.  

Түйін сөздер: тұлға, деградация, маскүнемдік, аддикциялар, құндылықтар, 
тәуелділік.  

 
ДЕГРАДАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ И РАЗРУШЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ АДДИКЦИИ 
 

Кыдырхан Н., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается деградация отдельных лиц и разрушение ценностей 

под влиянием различных аддикции. Большинство людей не знают, что проблема 
психологической зависимости в настоящее время является самой интенсивной и трудной 
проблемой, стоящей перед людьми. Более широкий смысл зависимости - это вид рабства, 
который ограничивает возможности человека и подрывает его собственное 
саморазвитие. Является ли это серьезной зависимостью или патологической ревностью, 
любая форма зависимости является основным препятствием для личного развития и 
счастья человека. 

Ключевые слова: личность, деградация, алкоголизм, наркомания, ценности, 
зависимость. 

 
DEADRATED PRODUCTION CENTER LIST OF CENSORSHIP POD 

VLIANNIUM RADIOACTIVE ADVANCED 
 

Kydyrkhan N., 
Undergraduate Academy Kainar 

 
In stratum, the degradation of individual lenses and disintegration values is regarded as 

a distinctive addictive substance. Most people do not even know that the problem of 
psychological dependency is the most intense and difficult problem, with the prehistoric lifestyle. 
More often than not, it is a profound bond, which limits the ability of men to limit their ability to 
self-destruct. Whether it is a sophisticated attachment or pathological inclination, the whole 
form of extrinsic dependence is based on the individual development and personality of the 
human person. 

Keywords: personality, degradation, alcoholism, drug addiction, proneness, obesity. 
 
Тәуелділік – ол барлық апат, ұрыс-керіс, күйзеліс және сырқаттардың 

психологиялық себептері болып табылады. Діни ұстаздар және жоғарғы философиялық 
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доктриналарды уағыздаушылар нақты осылардан құтқарылу жолдарын көрсеткен, 
өйткені, тәуелділіктер адам сезімдері мен ақыл-ойын ұятты тұтқында ұстайтын ең мықты 
құлдық бұғауы болып табылады. 

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 
болып тұрады. Негізінде, тәуелділік бізді еш ескертусіз және екі ұштылықсыз-ақ 
өмірімізден айырады. 

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.  

Тұлғаның өзіндік сана-сезім мәселесі ауру кезінде анағұрлым күрделі болып 
табылады және оны зерттеу тәсілдерінің бірі – аурудың ішкі бейнесін зерттеу. В.Н. 
Мясищев (1972) аурудың ішкі бейнесін (АІБ) бөліп көрсету ауруды оның жүру барысында 
мойындаудың практикалық және теориялық дәлелі ретінде қарастырды [3].  

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 [4], И.В.Бокийдің [5], Е.И.Зенченконың [6], 
В.В.Политовтың [7], В.Г. Андреевтың [8], А.Л. Нелидовтың [9, 10, 11], Е.Б.Клубованың 
[12] пікірінше, психотерпалиялық тәсілдердің көпшілігі ауруға емдік әсер ету барысында 
маңызды психотерапиялық нысана болып есептелетін ішімдікдік аногнозияны алғашқы 
кезеңдерінде алдын-алатынымен байланысты екен. 
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Сонымен қатар, бүгінгі таңда әйел адамдардың ішімдікке салынуы белең алып 
баратындығын ҚР ғалымдары да зерттеу нысанына айналдырып отыр [13]. 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. 

Ересек адамдардың көпшілігі этникалық тәнділігіне, кәсіби мәртебесіне және 
дәулеттілігіне қарамастан ауыр тәуелділік тәжірибесіне ие. Одан қатты анықтама беруге 
болады: бүгінгі күні барлық тәуелділік түрінен алшақ – шын мәнінде жеке басы ерікті 
адамды табу қиын. Адам, есірткі пайдаланбаған және ағзасын шамадан тыс спиртті 
ішімдіктерді ішіп бұзбаған күннің өзінде,  ол басқа тәсілмен болсын күнделікті жайда 
ұласатын амал табады, мейлі ол құмар ойын немесе жүйке жүйесін өлімнің 
жақындығымен абыржытатын экстрим болсын [14].  

Аддиктивті көңіл-күй мәселесі жалпыға ортақ және барлығымызға қатысты, 
өйткені аддиктивті мінез-құлық өзінің маңыздылығы бойынша қазіргі заманның қиын 
шарттарында зиян шектіруге бейімделген болып табылады. Аддикция – іс-әрекет және 
қарым-қатынас жасаудың өте қиын шарттарына бейімделудің жетілмеген тәсілі. Аддикция 
шындықтан демалуға, қуануға, күш жинап қайтадан шынайы өмірдің қауіпті оқиғаларға 
оралуға болатын, көрші тұрған мағыналық кеңістікке қашу әрекеті ретінде 
қарастырылады. 

Аддиктивті мінез-құлық бүгінгі таңда көптеген дамыған мемлекет халықтарындағы 
басым мәселе болып табылады. Адам ақырғы шеттен және қиянат етушіліктен алыс 
тұрғанның өзінде, уақтылы келе маскүнемдік және ашқарақтықпен бірдей даму 
мүмкіндіктерін шектейтін, жақсы көретін адамымен ортақ тәуелділік құрбаны бола алады. 
Жанұялық және туыстық ортақ тәуелділік рефлекстері жеке адамдардың жағдайларының 
және үй қайшылықтарының өткір болуынан, көптеген адамдар өздерінің еркінсіз екендері 
туралы білмей қалады. Ал, бұл қайталанбайтын және қайтарылмайтын өзіміздің өміріміз 
ғой. Біз, көбінесе жан еркіндігіне, психологиялық еркіндікке, яғни тәуелділіктен 
еркіндікке назар аудармай, заңды және саяси еркіндік туралы айтамыз. 

Аддиктивті мінез-құлықтың психофизиологиялық маңыздылығы өзінің 
психоэмоциялық тонусын басқара білмеуде жасалады. Адам сергігісі, жұмыс істегісі 
немесе қуанғысы келеді, ал оның ағзасы өмірдің әсерсіз жағдайларын немесе еңбек 
шарттарын түңілушілікке апаратын сезімге бейімділікті сезбейді. Адам, сергіген және 
жинақты болуды қалайды, ал депрессиялық қасірет жүгі оны әлсіздендіреді және 
зауықсыздандырады. Жеке адам, сыртқы қауіптермен қоса, сонымен қатар өзіне көңілі 
толмаудан, қорқыныштардан және қауіп-қатерден қорғалуды және жарқын көңіл күйді 
аңсайды, ал қуанатын  сылтау болмайды. Осы кезде, тиісті аддиктивті агент келеді, ол 
спиртті ішімдік, марихуана немесе темекі болсын. Олар көп күш салмастан тонусты 
өзгертуге көмектеседі – тек сыртқы психобелсенді құралдарды жұтудың арқасында. 
Дәлірек айтсақ, басында ғана көмектеседі, сөйтіп адамды дағдылы мінез-құлыққа 
үйретеді, әркез осы аддиктивті агенттің көмегін пайдаланып отыруға әкеледі [15].  

Адамның және оның химиялық немесе (нашақорлық тәуелділігі дамыған жағдайда) 
био ақпараттық «қуаныш» және «еркіндік» көзі арасында сенімсіз достық басталады. 
Біреу ауыр тағдыр гүріліне батуды, ал біреу порно тораптардағы жаңа шоғал суреттерді 
аңсайды, ал басқаларына казинодағы кезекті «ұтысты» күтумен жүйке жүйесін 
абыржытқан ұнайды. Аддиктивті агент ақпараттық-энергетикалық метаболизмге 
қосылады, сезінген «еркіндігі» тек уақытша және құлдықтың даму үрдісі онымен 
бақыланбайтынын түсінбейтін, оны ұнатқан және үйренген адамның баға жетпес өмірлік 
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жолдасы болады. Мамандармен «аддиктивті» деп аталатын ерекше өмір салтының 
қалыптасу жолына апаратын төменге апаратын жол басталады. 

Түрлі тәуелділіктердің даму ерекшелігінің себебін ескере отырып, түрлі еріксіздік 
формаларын қорғау құралын бір мағыналы анықтауға болады. Өзінің мінез-құлығын және 
күйзелістерін еркінше, саналы түрде және шығармашылық басқаруға үйрену, күй 
менеджментіне үйрену, релаксация өнерін меңгеру, мобилизациялар және өз психикасын 
және денесін толығымен билеу мүмкіндігін, сонымен бірге барлық өз өмірінді билеу 
мүмкіндігін беретін өзін өзі бағдарламалауды үйрену қажет. 

Адам, өзінің дүниесіне жақын кейбір химиялық немесе ақпараттық 
сүйсінушіліктерінде тұйықталатын болса, уақыт өте олар аддиктивті агенттің мөлшерінің 
күшеюін талап етеді, кері байланыс механизмі бойынша адамды өз бетінше шыға 
алмайтын тәуелділік торына алып келеді [16].  

Тәуелділіктердің психофизиологиялық дамуы жалған оқу ретінде, бейімделу қатесі 
ретінде, миды тиімсіз мінез-құлық стереотиптерімен бағдарламау сияқты  түсінікті болы 
мүмкін. Әдет пен әдеттің арасы жер мен көктей, олардың барлығы стереотипті жаңарып 
отыратын оқиғаларға нейрологиялық реакциялардың автоматтандырылған сериясын 
білдіреді. Біреулер есеңгіреудің бірінші белгісінде ішімдік ішуге, ал біреулер осындай 
оқиғада ұзақ уақытты аутогенді жаттығуға барады, онымен тек артық күштің теріс 
әсерінен қорғалып қоймай, сонымен қатар, алдағы уақытта оны зерттеу пайдалы болатын, 
оқу ретінде дағдарысты ахуалды пайдалана отырып, қиыншылықтардан сабақ алады. 
Тәуелді адамдар бағдарламаланған болуы мүмкін, бірақ өздерінің жүйке-жүйесін саналы 
түрде қайта бағдарламалау білмегеннен және жаңа қуанышты және тиімді бейімдеудің 
зақымдайтын стереотиптеріне үйрене алмаудан қиналады. Іштей ерікті адамдар кез келген 
жағдайда шыдамдылықта сүйеніш немесе қуану себебін тауып, өзінің көңіл-күйін және 
күйзелістерін басқарады. 

Тәуелділік мінез-құлық мәселесі адам психологиясының өзін өзі қорғауға 
бейімділігімен күшейеді. Тәуелділіктер болып табылатын ақаулы бейімделудің туындаған 
дағдылары оның басты игілігі ретінде жүйке жүйесімен қорғалады, адамның саналы түрде 
осы тәуелділіктерге қарауына тәуелсіз. Қолайлы жеке бас біріктіруді және жеке бастық 
жинақтық сезімін, тәуелді субъекттерді сақтау үшін қажетті өзін-өзі қадірлеудің қолайлы 
деңгейін қолдап, оларды дамыған тәуелділіктерден босатудың кез келген әрекеттерге 
қарсы терең эшелондап орналастырылған психикалық қорғанысты өрістетеді. Мінез-
құлық бойынша сараланған тәуелді әдеттердің қызмет етуін қамтамасыз ететін 
қалыптасқан психофизиологиялық стереотиптердің бірігу себебі гомеостаздың 
желақтығына жабылған – кез келген жанды жүйеге, оның ішінде адам ағзасына тиесілі 
биохимиялық және нейродинамикалық статус кво-ны қолдауға талпыныс. Аддиктивті 
агенттен нақты еркіндік алу үшін барлық өмірдің радикалдық өзгеруі туралы соңғы және 
қайта алмайтын шешімін қабылдап қана қоймай, сонымен қатар, әдеттердің, үміттердің 
және қарым-қатынастарды барлық кешенін қарастыру, дамыту және қазіргі заман тілімен 
қайта құруға, бізді әлеуметтік жеке тұлға ететін – басқа адамдармен өзара қатынасу және 
өмірлік жағдайларға әсер ету тәсілдерінің ансамблін өзгертуге кірісу керек [17].  

Күтімдер жүйесін өзгерту, жекеше маңызды мақсаттар кешенін қайта құру, жаңа – 
дені сау, қолайлы, үйлесімді – өз қалауларыңызды жүзеге асыру стратегияларын іріктеу, 
бір сөзбен «менің психокосмосым» ұғымына жататын жиынтықтың барлығын өзгерту 
керек. Психикалық қорғаныс түрлерін білдіретін жетілмеген өзін өзі ақтауға инфантильді 
бейімділікті меңгеріп, өзін-өзі басқару өнерін меңгеру қажет. Өз нанымдарына, 
дәлелдеріне және үміттеріне жүйелік терең талдау жасап, өз психикасын кешенді 
суггестивті қайта бағдарламалау рәсімін өтіп және психокибернетикалық оқу үрдісінде 
жаңа салауатты өмір салтына үйреніп қана нағыз психологиялық еркіндікке қол жеткізуге 
болады. 

Мұнда мүмкінсіз ешнәрсе жоқ, бірақ, жеке бастың жан дүниесінің еркіндігіне қол 
жеткізу – оңай іс емес, себебі адам үшін одан маңызды ешнәрсе жоқ. Басты шешім рухани 
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тұста, ол өмір сүру және сүрмеуді шешетін жеке бастың принципті ұстанымын саналы 
түрде қабылдаумен байланысты. Негізінде, мамандар спиртті ішімдік сияқты тәуелділіктің 
көптеген түріне тиесілі жалған діни өзгешелікті көрсетеді. Бірақ, бұл жалған діни 
өзгешелік рухани емес – ол мәні бойынша зиянды, ақаулы және қиратқыш. Нағыз 
рухтандырушылық болу шешімін қабылдауда және өзі үшін және басқалар үшін неғұрлым 
еркін, бақытты және қуанышты болуға тырысуда. Осындай өмірлік қатаң ұстанымды 
шешімсіз тәуелділіктен құтылу мүмкін емес. Бәрібір, әрбір адам түбінде өзінің иесі болып 
қалады және өзіндік ерекшеліктің сырлас деңгейінде өзі рұқсат берген бағдарламалар мен 
ниеттерді ғана жүзеге асырады. Осының өзінде, ол өзінің еркінің әлсіздігімен немесе 
оқиғалық кездейсоқтықпен ақталса, кезекті олқылыққа және жығылуға дайындық алдын 
ала онымен мүмкін және жалпы мүмкін (белгілі бір шарттарда және оны ақтайтын сияқты 
түсіндірмелерде) болып қабылданған болып табылады [18].  

Адамды тәуелділік құлшылығында ұстайтын бұғауларды экзотикалық немесе 
құпиялық болсын бір соққымен бөлшектеп шауып тастау негізінде мүмкін емес. Тиімсіз 
жалған бейімделетін стереотиптердің болуын жалғаз қолдайтын, үрдісінде үмітсіз 
сенімдер, жаңылысулар және өзін өзі алдау авгийдің атқорасы білінетін нақты күрделі 
ішкі жұмысты атқару қажет. Тәуелділік өмір салтына жеке қарым-қатынасты анықтайтын 
«дұрыс» және «бұрыстың» барлығын жүйелік және кезекті талдап алу қажет. Жеке бастың 
тәуелді мінез-құлығына рұқсат етілген терең психологиялық механиздрін толығыменг 
зерттеп білу және оған нақты өмір оқиғаларының және нақты қоршаған ортаның ықпал 
ету сипатын зерттеу маңызды. Өзін өзі дамытудың бұрыннан бар стратегиясын қайта 
қарап шығу және ауыр аддикция тұтқынынан босалуға байланысты ашылатын жаңа 
мүмкіндіктерді талдау маңызды. 

Бастысы – ең аз қарсы тұру жолы ерте ме кешпе адамды тұңғиықтың шетіне алып 
келеді. Бірде әйгілі Фридрих Ницше байқаған: «Жақсы істер жасаурақымшыл адамның 
ұйқысы қанған кезде, ол сергіген болып оянады». Алайда бұл сентенцияның аддиктивті 
адамдарың өміріне қатысы жоқ. Олар жан дүниесі аударатын адамдар, өз жолдарын 
басынан таңдаған, бірақ тәуелді мінез-құлық себебіне теріңнен батқан кезде, болып 
жатқан нәрсені өз бетімен бағалау қасиетін  жоғалтқан және тек өзінің күшімен босап 
шыға алмайтын адамдар ретінде қарастырылулары керек. Тәуелді субъекттіні 
қаңжыландыратын еркіндікті шектеу оның өзін өзі құрту жолының ең басындағы саналы 
және еріктісі болып табылады. Барлығына тиесілі шығармашылық өзін дамытуды және 
жеке бас еркіндігін аңсауды ояту және ақырындап, жарты жыр тәуелді инфернальді  
тұңғиықтан шығу үшін, көптеген кәсіпқой мамандардың көмегін қажет етеді [19].  

Психологиялық еркіндік жеке тұлғаның өз бетінше қалаған затын жасай алу 
қасиетінде тұжырымдалады. Ойындағында (іс-әрекетінді) жүзеге асыру және қалаулар 
еркіндігі (қалаулар, орындалулар, тартулар, басымдылықтар) бар. Аддиктивті мінез-
құлықтың даму себебі адамның толығымен өзіне сене алмауында. Оны үйрену үшін, 
жүйелік және әдістемелік түрде санал оқып білу қажет, себебі ол генетикалық ұрпақтан 
ұрпаққа берілмейді, оны тиісті түрде оқып немесе арифметиаклық есепті меңгерумен 
қалыптасады. 

Адамдарға тәуелділікпен күресуге көмектесу қызметі бойынша шақырылған кәсіби 
психотерапевттердің психологиялық қорғаныс стереотиптері өте мықты болады. Тек бір 
мысал келтіреміз. Маскүнемдердің көбі өздерінің тәелділігінен толығымен құтылу үшін, 
мәңгілікке ішімдікпен қоштасуы керек. Бұл жеткіліксіз, бірақ, олсыз салған күш пен еңбек 
текке мәнсіз болып қалатын олардың толығымен жазылуы үшін өте қажет. Мамандардың 
айтуы бойынша ішімдікке тәуелділік энзимопатияның дамуымен байланысты – ол 
ағзаның ішкі ортасындағы этанолды жоюға жауапты ферменттердің жеткіліксіздігін 
генетикалық анықтау. Сондықтан, маскүнем «шегіне дейін ішуді» үйрене алмайды - бұл 
биохимиялық және клинико-терапевттік жөнсіздік. Көптеген отандық авторлардың 
(кәсіби психиатрлар-наркологтар және тәуелді клиенттермен жұмыс жасайтын 
психотерапевтер) жұмыстарынан «Ішімдікді экология» немесе «спиртті ішімдік ішу 
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мәдениетін» дамыту қажеттілігіне сілтемелерді көрген кезде өте таң қалдым. Көріп 
отырғанымыздай, бұл жерде мәселе екі жерде екім төрт болатын туралы белгілі 
анекдоттағындай кәсіби адам тану мамандарының өміріндегі терең психологиялық 
қорғаныстың жанама түрде көрсетілуі түрде, бірақ оларға мұны мойындау қиын [20].  

Тәуелділіктің құтылғысы келетін адамдардың барлығы жазылудың жағымды жағы 
туралы көп біле бермейді: тәуелділіктерден құтылатын клиенттердің барлығы эшафотқа 
бара жатқандай – қайғылы көңіл-күйде және қайсарлы жақындарға қызмет етумен 
булыққандай сезінеді. Шынын мәнінде, еркіндік, оған ие болған адамдарға сөзсіз ләззат 
әкеледі және түрлі рахаттану және қуанышты күйзелістерден өту жолдарын ашады. 
Аддикциядан құтылу – ол «үйреншікті рахаттан айырылу» ғана емес, сонымен қатар жаңа, 
бұрын білмеген ләзат пен сүйспеншілікке жол ашады. Бас жазатын құштарлықтар және 
оқиғалар ізденісіне батқан субъекті үшін ормандағы көктемгі құстардың ән салғанын есту, 
жеке шығармашылық еркіндік күйзелістердің ғажайып ұшқалақтығын немесе  нағыз 
сүйетін адамға адал қызмет ету қуанышымен байланысты ұмытылмас сезімдерді ұғынуға 
мұршасы келмейді. Ашылатын әлеуметтеттік және бұқаралық сезімдердің мүмкіндіктері 
туралы сияқты, жаңа дәм және иіс сезімдері туралы айтыпта қажеті жоқ. Жоғарғы ләззат 
сезім – аңсаған армандардың орындалуы және стратегиялық маңызды фантазиялардың 
жүзеге асырылуы. 

Тәуелділіктен құтылған адамдар еркіндік алғаннан кейінгі бірнеше айлар бойы 
жағымды мүмкіндіктер мен пайдалы сыйлықтар оның үстіне үздіксіз жауғанын – тек 
жаңалықтардың қымбат бөлшектерін алу және ол үшін өзіміздің түпкі жанымыздың бай 
табиғатына алғыс айту ғана қалатынын айтады. Тәуелді адам  қуаныштар мен лазат 
әлемінің толық спекторларын жғалтып, бұзатын, мқрге қауіп тудыратын және шектелген, 
оның үстіне сенімсіз бір рахатты таңдайды. Мұны тек тәуелдіктен құтылған адам сезіне 
алады, бірақ бұл жаңа шыңдықты әрбір, жаңа тәжірибелер мен қымбат мүмкіндіктер 
қымбатырақ және  өзін анайы қанағаттандыратын және қоршаған ортаға және өзіне зиын 
келтіретін ұятты әрекеттерден маңыздырақ болатын есептеген әрбір адам оны сезіне 
алады. 

Сонымен, тәуелдікті күй, аддиктивті шектеулік нақ ауруды білдіреді. Бірақ, сол 
адам өзінің жолына тұрып, осындай қалаулы еркіндікке қол жеткізуінде кедергі болуы 
мүмкін. Рузани жағынан қарайтын болсақ, кез келген тәуелділік ақыл иесі түзу адамға 
сәйкес емес. Ақыл-ойыдың басты қасиеті жеке тұлғаның дамуының алдында пайда болған 
кез келген мәселелерді шешу қасиеті болып табылады. Сондықтан, нақты бір адамның 
тәуелділік мәселелерін шешуден бас тартуы, оның мінез-құлығындағы қисынсыздық үлесі 
туралы айтады. Кәмелетке жету барлығы үшін қол жетімсіз, өйткені сол немесе басқа бір 
затқа тәуелділік барлық адамға тән. Кәмелеттің болмауы, оның бағытында жылжудан бас 
татуға рүұсат бермейді. Аддикциядан құтылуды туралы жасырын түрде барлығы 
армандайды, оның үстіне осы жасырынды тілектің деңгейі тәуелді өмір жеке тұлғаның 
даму мүмкіндіктеріне салатын шектеулерге дәл пропорционал [21].  

Тәуелділік – бұл мәселе, қиыншылық және дерт қана емес. Қытай тілінде бір 
иероглифпен «қауіптілік» және «мүмкіндік» дегенді білдіреді, «дағдарыс» деген грек 
сөзіне сәйкес келеді. Күрделі түрде қалыптасқан тәуелділік мәні ең тәуелді субъектіге 
өзінің өмірінің барлық мәнін түбегейлі өзгертуге, жаңартуға және тазалауға және өзінің 
тағдырын еркінді жаңадан жазуға мүмкіндік береді. Тәуелділік тұтқынындағы құлдық 
психологиялық мәдениеттің жетіспеушілігімен және психологиялық ретке келтіру 
тәжерибесімен байланысты. Есесіне, тәуелділік мінез-құлықтың баламасы түсінікті. Ол 
өзінің дамуын басқару амалдарын әдейі игеруде тұжырымдалады. 
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КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
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Мақалада педагогикалық-психологиялық кәсіби бағдар беру жұмыстарының 

теориялық негіздері туралы қарастырылады. Қазіргі заманда оқушыларға білім беру мен 
олардың кәсіптік бағдарын айқындау мәселесінің маңызы артып отыр. Өйткені, оқушы 
мектеп бітірісімен мамандық таңдап, оқу орнына түсуге дайындалады. Осындай 
жағдайда олар бүгінгі еңбек нарығында қаншама мамандық ішінен өзіне керегін таңдай 
алмай қиналады. Ал осы кәсіптік бағдар жұмыстарын жүргізуде қандай жағдайларды 
ескеру керек? Өз балаларымыздың кәсіби бағдарын қалай дұрыс бағыттауға болады?  

Түйін сөздер: кәсіби бағдарлау, кәсіп таңдау, білім, оқушы, мамандық таңдау.  
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В статье рассматриваются теоретические основы профориентационной 

работы. В современном мире возрастает проблема образования и профессиональной 
ориентации учащихся. В конце концов, ученик выбирает профессию и готовится к 
поступлению в университет. В этом случае им трудно выбрать то, что им нужно на 
современном рынке труда. Каковы обстоятельства, которые следует учитывать в этой 
профессиональной ориентации? Как мы можем профессионально ориентировать карьеру 
наших детей? 

Ключевые слова: профессиональное руководство, выбор профессии, образование, 
ученик, выбор профессии. 
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The article discusses the theoretical foundations of vocational guidance work. In the 

modern world, the problem of education and vocational guidance of students is increasing. In 
the end, the student chooses a profession and prepares to enter a university. In this case, it is 
difficult for them to choose what they need in the modern labor market. What are the 
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circumstances that should be considered in this vocational orientation? How can we 
professionally orient the career of our children? 

Keywords: professional leadership, choice of profession, education, student, choice of 
profession. 

 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының  [1] 3 бабында білім беру 

саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдалған негізгі принциптерінде: 
«Оқушыларды кәсіптік бағдарлау» принциптері қамтылған. Қазіргі заманымызда 
оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру әрбір ұстаздардың алдына қойған басты 
мақсаты деп ойлаймыз. Ал енді білім мен тәрбие беру мен қатар оқушыларға кәсіптік 
білім беру көптеп қолға алынып жүр. Оқушылар мектеп бітірісімен белгілі бір кәсіп иесі 
болу керек. Бірақ оны іске асыру үшін және кәсіптік мамандық игермес бұрын кәсіптік 
бағдар жұмыстарына үлкен-көңіл бөлу қажет. Себебі оқушының кәсіптік ынтасын, 
икемділігін білмей кәсіпке баулу мүмкін емес. Осы кәсіптік бағдар жұмыстарын не үшін 
жүргізу қажет? Қалай жүргізуте болады? Нәтижесінде нені көруге болады? Осы 
сүрақтарға нақтылы жауапты төмендегі зерттеу жұмыстарының нәтижесінен байқауға 
болады. 

Қазіргі таңда мемлекеттің басты проблемаларының бірі - бұл білім, сол білімді 
сапалы меңгеру үшін мектеп кезеңінен бастап кәсіптік бағдар жұмыстарының жүргізілуі, 
яғни оқушылардың кәсіптік бағдары. Мектеп бітіруші оқушылардың мамандық таңдауы 
олардың басты мәселесі. Оның мамандықты дұрыс таңдауы қоғамға да, өзіне үлкен пайда 
келтірмек. 

Кәсіптік бағдар көптеген сұрақтарды, соның ішінде; әлеуметтік, экономикалық, 
құқықтық, психология-педагогикалық, медициналық физиологиялық және танымдық 
сұрақтарды қамтиды. Мамандықты дұрыс таңдамау, кәсіптік бағдар жұмыстарының 
бұрмалануынан оқушылар мамандықтан жалыға бастайды. Бұл өзінің таңдаған 
мамандығына қанағаттанбауынан, мамандықты, жұмыс орнын аустыруына әкеліп соғады, 
жұмыстың ауысуы, жұмысшыны қайта даярлау - бұл мемлекеттің, кәсіпорындардың және 
оның өзіне экономикалық шығынға түседі. 

Жалпы білім беретін мектептерде жоғарғы сынып оқушыларының кәсіптік 
бағдарын бақылау, болжау және түзетулер енгізу Республикадағы нарықтық 
қатынастарды реттейді оқушылардың мамандықты дұрыс таңдауына және қазіргі кездегі 
еңбек ресурстарындағы өнімді күштерді айқындайтын болады. Еліміздегі экономиканың 
өсуі, әр-түрлі кәсіпкердік жаңа басқа да мамандықтардың шығуына байланысты еңбек 
нарығында бәсекелестік жүріп жатыр. Жастардың мүмкіндіктеріне, белгілі бір 
мамандыққа қызығушылығына қарай оларды жұмысқа орналастыру проблемасы тұр. 
Оқушылар мектеп қабырғасын бітірісімен сұранысты айқындайтын маман болуы қажет. 
Қоғамдағы қайта дайындау міндетті түрде жастардың еңбекке деген мотивациясын, 
болашақ іскерлігін таңдауын өзгертеді. Сонымен қатар қазіргі таңдағы қатынастар 
олардың кәсіптік-квалификациялық құрылымдарының өзгеруіне басты себепкер болады. 

Кәсіптік бағдар - мемлекеттің кадрларға деген сұранысын және адамның өзіндік 
икемділігіне қарай мамандық таңдауының өлшемдер жүйесі (психологиялық-
педагогикалық, экономикалық және т.б.) [2]. Аталмыш мәселе төңірегінде көптеген 
зерттеу жұмыстары жүргізілген. Мысалы, кәсіптік бағдар жұмыстарының ғылыми 
әдістемелік негізі П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, М.Н. Махмудов, Г.А. Уманов еңбектерінде 
кәсіптік бағдардың саясаттық базасы, кәсіптік білім мен жалпы білім беруді біріктіру 
мәселелерін қарастырады. 

Ал А.Д. Сазонов, В.Д. Симоненко, B.C. Аванесов, Б.И. Бухвалов еңбектерінде 
кәсіптік оқу, еңбек процесіндегі оқушылардың кәсіптік бағдарының теориялық негіздері 
келтірілген. 

Зерттеуші Н.Н. Захаровтың еңбегінде [3] мектеп оқушыларының кәсіптік бағдар 
жұмысының тәжірибесі және кәсіптік бағдар жұмыстарының медико-биологиялық, 
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психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік экономикалық аспектілері нақты көрініс 
табады. 

Мамандық таңдаудағы әлеуметтік негізге байланысты сұрақтар  В.А. Поляковтың, 
Р.Г. Гуровтың, И.Н. Назимовтың, В.Н. Шубиннің, С.Н. Чистякованың, С.Н. Чистяковтың, 
Г.Г. Агновойдың еңбектерінде талданған. 

Ал психолого-педагогикалық консультация, оқушылардың кәсіптік бағдарын, жеке 
тұлғаның икемділіктерін қызығулықтарын тәрбиелеу сұрақтары А.Т. Ковалев, И.Н. 
Назимов, Е.А. Климов, Г.Н. Шунин, С.Д. Рубинштейн, Л.Н. Капустин, С.Н. Чистяков, С.В. 
Аванесов, В.Д. Симоненко еңбектерінде келтіріледі. 

Кәсіптік бағыттылықтың сабақта және оқытудың басқа формаларында 
үйымдастырылу мәселесін В.П. Басаргин, А.В. Мордовская, Г.Ф. Вечерко еңбектерінде 
ашып көрсетеді.Ал Қазақстанда кәсіптік бағдар мәселелерімен Г.А. Уманов, А.П. 
Сейтешов, Б.Ж. Сыдықов, Л.В. Левонов, Б.А. Оспанов, Л.Х. Мажитова, Ж. Асқарова, Р.А. 
Озғамбаева және т.б. айналысты. 

Қазақстандық ғалым Жолмұхан Түрікпенұлының «Кәсіптік бағдар» еңбегінде [4], 
кәсіптік бағдар пәнін оқу орындарында, орта мектептерде жоспарлау мен ұйымдастыру 
мәселелері, мектептің ата-аналармен және кәсіпорындармен бірлесіп атқаратын жұмыс 
түрлері жан-жақты баяндалған. Тәлім беру барысында шәкірттерді сынақтан өткізу, 
шыңдау жолдарын сөз еткен. 

Жоғарыдағы зерттеу жұмыстарын жүйелей отырып, кәсіптік бағдарлау бойынша 
жалпы мәселелерге қатысты және қыз балалардың кәсіби бағдарын анықтауға арналған 
жұмыстардың аз да болса бар екендігін көруге болады. Жалпы қазіргі таңдағы гендерлік 
саясаттың дамуына байланысты барлық кәсіп саласында қыз балалар баршылық. Алайда, 
қазіргі технологияның дамыған кезеңінде де тек ер балалар атқара алатын еңбек салалары 
бар. 

Тарихты білмей тұрып қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиын дейтін 
ғылымның өз қағидасы бар. Ол — өмірлік өсиет, ұлағатты сөз. Бұл тарих тағылымының 
тәрбиелік үлгісі, еңбек етудің алғы шарты болса керек. Өміріміздің даму барысын дұрыс 
түсініп оның ішінде ғылымның, тәрбиенің, бүгіні мен сфтеңін танып, бағдарлап отыруда 
тәрбие мен еңбек бөлінбестей берік, маңызды да мәнді рөл атқарады. Расында, адамзаттың 
жинақталған материалдық байлықтары қандай ұшан-теңіз болса, оның рухани 
байлығының қоры да сондай көп. Бұлардың бірі баршаға бірдей қазына. Әбу Насыр әл-
Фараби (870-950) бұл қазынаның барлығын халық жасайды, ол адал да ерінбей еткен 
еңбектің жемісі деген болатын. 

Әл-Фараби тәрбие мәселесін логикамен байланыстыра уағыздағанын білеміз. Ол 
"Ақыл мен түсінік" атты еңбегінде ақылдылық пен адамгершілік үлгілі тәрбиеге 
байланысты, оның негізі таза еңбекте, еңбек өз кезегінде тәрбиенің негізінен туындайды 
деген еді. 

Қоғамның даму тарихына байланысты, соған сәйкес еңбек тәрбиесі әр түрлі 
нысанда дамыды, жетілді, өзгерді, жаңарып отырды. Орта ғасырлық мектеп тәрбиесіне 
қарсы шыққан, чехтың ұлы педагогы Я.А.Коменский (1592-1670) педагогикасының негізі 
- гуманизм мен демократизм болғаны педагогика тарихынан белгілі. Демек, бұл тек 
педагогика емес, бүгінгі қоғамды қайта құрудың басты принципі - гуманистік және 
демократиялық принциппен үндес келіп отыр.  

Я.Коменский мектеп - балаға сүйіспеншілік, адамгершілік қасиеттерін 
тәрбиелейтін "адамгершілік шеберханасы" болуға тиіс деген көзқарасты насихаттайды. 
Осы негізде ол тәрбиені, осыған сәйкес жүргізу қажет деп есептеді. Ағылшын педагогы 
Джон Локк (1632-1704) тәрбиедегі Коменский ұсынған "табиғатқа сәйкестілік" еңбек және 
дене тәрбиесі арқылы жүзеге асатынын дәлелдеп берді. Ағылшын табиғат зерттеушісі, 
жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін табиғи сұрыптау арқылы пайда болуы жөніндегі 
эволюциялық ілімнің негізін салушы Чарльз Дарвин еңбектің, еңбекке баулудық, оның 
теориялық негізі - еңбек тәрбиесінің маңызын жоғары бағалаған еді.  
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Швейцария педагогы Генрих Песталоцци (1746-1827) тәрбиесінің мақсаты - 
баланың күшін дамытады. Әр түрлі қимылға, қозғалысқа баланың өзі ұмтылады. Сөйтіп, 
Песталоцци дене тәрбиесін еңбек тәрбие-сімен ұштастыруа жүргізуді дәлелдеп береді. 
Сондай-ақ, оқуды өнімді еңбекпен ұштастыру, соның ішінде қол өнері және ауыл-
шаруашылық еңбегімен ұштастыруы Песталоццидің педагогикалық теориясы мен 
қызметінің негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Песталоцци еңбек адамгершілікке 
үйретеді, балалардың бір-бірімен өзара және олардың ересектермен дұрыс қарым-
қатынаста болуын қалыптастырады деп санады. Дұрыс ұйымдастырылған еңбек 
балалардың ақыл-ойын дамытады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Осы 
негізде ол - еңбек тәрбиесінің негізгі мақсаты қоғам өміріне белсене қатысатын жан-
жақты дамыған адамды қалыптастыру деп уағыздады. 

Еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда басты рөл атқарған К.Д.Ушинский болды. 
Ол өзінің еңбегінде адамның жан-жақты дамуы үшін еңбектің маңызының зор екендігін 
көрсетті. К.Д.Ушинский өзінің "Еңбектің психикалық және тәрбиелік мәні" деген 
мақаласында еңбек тәрбиесінің мәнін арнайы қарастырады: Ал "Балалар әлемі", "Ана тілі" 
оқулықтарында осы тәрбие жөнінен балаларға арнап сан алуан материалдар жазды. 
К.Д.Ушинский талаптарының ең бастыларының бірі - еңбек-сүйгіштікке, еңбек ете білуге 
және еңбекке ынталы болуға тәрбиелеу. Кімде-кім пайдалы еңбекпен айналысса, сол адам 
қоғамның лайықты азаматы бола алады деп білді Ушинский баланың санасына сәби 
кезінен-ақ, еңбек етудің қажеттілігі мен маңыздылығын ұялатуды, пайдалы іс істеуге 
тырысушылыққа және қандай істе болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға 
тәрбиелеуді ұсынды. 

Еңбек тәрбиесінің ең басты да, негізгі міндеттерінің бірі - жасөспірімдерді 
қоғамдық пайдалы, ауыл шаруашылығының жетістіктерін жете түсіну және оған өздері 
тікелей араласу, өндірісті білу, онымен жұмыс істеу тәжірибесін бойына сіңіріп отыру 
дейді. Сондай-ақ, ол "Балалар жұмыс істейтін бағы, бақшасы, аз да болса жері жоқ мектеп 
шын мәніндегі мектеп бола алмақ емес", - деп атап көрсетті. Сонымен бірге Ушинский ой 
еңбегі мен дене еңбегінің алмасып отыруына да ерекше мән бер-ді. "Ой еңбегінен кейін 
дене еңбегімен айналысу жанға жайлы ғана емес, ол өте пайдалы тынығу" - деп есептеді. 
Қазақ ағартушыларының бірі Ы.Алтынсарин педагогикалық тақырыптағы өлеңдері мен 
әңгімелерінде, аудармаларында өнімді еңбек - еңбек тәрбиесінің құралы деп тұжырым 
жасады. 

Абай нағыз пайдалы еңбек деп әр түрлі қолөнерді, егіншілікті және білім алуды, 
оқуды есептеді. Ақыл-білім алу күрделі еңбек арқылы келеді деп философиялық тұжырым 
жасады. Ол жастарды ең алдымен отбасында, мектепте және әдебиет арқылы тәрбиелеуді 
маңызды рөлін ерекше бағалады. 

Еңбектің бейнеті мен зейнетін басынан өткізген халқымыз баланы еңбекке 
тәрбиелеуді отбасынан бастаған. Ер бала мен қыз бала тәрбиесін бөлісіп алған. 

Еңбекті дәріптеп жастарға еңбек адамын үлгі-өнеге ретінде ұсыну "Аяз би" 
ертегісіндегі Аяз би "Кер құла атты Кендебайдағы" Кендебай, т.б. бейнелері арқылы 
беріліп отырған. Қазақ халқы жастарды еңбекке баулығанда күнделікті кәсібіне, тұрмыс 
тіршілігіне байланысты төрт түлік малды бағып-қағуды, аң аулап кәсіп етуді ойластырған.  

Халқымыз еңбек пен өнерді егіз санаған. Жүн иіріп, өрнек тоқу, киіз басып, үй 
жабу, ою ойып, сырмақ, түс киіз өрнектеу, тері илеп, бас киім тігу қыздар, әйелдер үшін 
ерекше өнер санаған. Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кәсіптерді ер адамдар атқарған. 
Аяқ киім (етік, мөсі, кебіс, шоқай, шәркей тігетін етікшілік, қайыстан жүген тартып, 
өмілдірік, қүйысқан, қамшы, шідер секілді әбзел істейтін өрімшілік үлкен өнер болып 
есептелген. Ағаштан - ашамай, арба, шанажасайтын балташыларды темірден - құрал-
сайман еңбек құралдарын немесе әшекей зергерлік бұйымдар жасаушы ұсталарды халық 
жоғары бағалаған. 

Халық педагогикасынан орын алған еңбек және еңбекке тәрбиелеу қазіргі 
педагогика теориясы принциптерімен ұштасып жатыр. Еркін еңбек барысында өзінің және 
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бүкіл қоғам мүшелерінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін адам материалдық және 
рухани құндылық жасайды. Шығармашылық еңбек барысында адам өз күшінің шамасын 
және қабілетін анықтайды. Қоғамның басты талаптарының бірі - әр азаматтың өмірде өз 
орнында толық күш-жігерін жұмсап, қоғамдағы байлықты еселей түсуге еңбек үлесін 
қосуы, еңбекке адал, саналы қатынасу болып табылады. 

«Кәсіптік бағдар» түсінігі көптеген ғылыми түсініктер сияқты бір орнында қалып 
қоймайды. Ол қоғамның мақсатының көзқарасына, тапсырмаларына, әдістеріне, 
формаларына, кәсіптік бағдардың мағынасына қарай дамып отырады. 

Бұл түсініктің өзгеруі келтірілген анықтамалармен өзара байланысты, оның әр 
қайсысы кәсіптік бағдардың сол немесе басқада аспектілеріне әсерін тигізеді, қандайда бір 
функцияны бөліп көрсетеді, оның практикалық және теориялық даму деңгейін көрсетеді, 
басқару теориясының, педагогика, психология, позициясын қарастырылады. 

Сондықтанда кәсіптік бағдардың жалпы анықтамасын бермес бұрын оның негізгі 3 
кұраушысын; «іс-әрекет», «мамандық», «бағдар» нақтылап алайық. 

Философиялық сөздіктерде «іс әрекет» түсінігі адамның спецификалық формасы 
табиғатқа қарым-қатынасын, оны саналы түрде өзгерту және пайдалану белсенділігі 
ретінде анықталады. «Іс-әрекет» ұғымының қарастырып отырған «кәсіптік бағдар» 
ұғымына енгізілуі кәсіптік бағдар ұғымын тек практика жағынан ғана емес, теориялық іс-
әрекет ретінде, нақтылап айтсақ, белгілі бір білім дәрежесін ғана емес сол білімді 
меңгерудегі іс-әрекетті дисциплинаралық ғылыми бағытты көрсетеді. Кәсіптік бағдарда 
практикалық іс-әрекет туындап, теориямен толықтырыла түседі, нәтижесінде кәсіптік 
бағдарда теориялық және практикалық іс-әрекетті ажырамас бөлік ретінде қарастырамыз. 

«Кәсіп» (лат. pofessio-белгілі бір іс-әрекеттің көрсеткіші, мамандық, profiteer-
өзімнің ісім деп қарастырамын) - белгілі бір еңбек іс-әрекеті [5]. 

Атақты ғалым академик С.Г. Струмилинаның ойы бойынша бір біріне жақын 
мамандықтар топтарға біріктірілуі мүмкін, мысалы, металл өңдеушілер, ағаш өңдеушілер, 
музыканттар және т.б. 

Бағдар түсінігі бірнеше ғылымдарда қолданылады, геометрияда бағдар тіке, қисық, 
жазықтыққа, химияда - молекулалардың бағдары. Бұл түсініктер астрономияда, 
географияда қолданылады. Мұндай жағдайда «бағдар» түсінігі барлық ғылымдарда 
орынды анықтау және қозғалыс бағытын таңдаумен байланысты. Сөздікте бағдар (фр. 
Orientation - шығысқа көрсетеді, лат. oriens - шығыс) тікелей мағнада түсіндіріледі [6]. 

Қандай анықтамалар келтірілсе де, «бағдар» түсінігі мамандық таңдауда  негізгі 
бағытты көрсетеді. Егер жастар мамандық әлемінде бағдар алып белсенді түрде сол 
мамандық оның өмірге талпынысына сай ма, соны біліп жатса, мұндай жағдайда оның 
мамандыққа бағдарын көрсетеді. 

Егер де бағдар беру педагогикалық немесе басқа іс-әрекеттің объектісі болса, 
оның өзіне және қоғамға қажетті мамандық таңдауына бағдар жасалса,  онда оны 
мамандыққа бағдарлау дейді. 

Практикалық жағы мемлекеттік және қоғамдық бірлестіктердің, кәсіпорындардың, 
мектептердің сонымен қатар жалпы қоғамдағы және тұлғаның қызығуындағы әлеуметтік 
және кәсіптік анықталуындағы процесін дамытудағы жанұялардың іс-әрекетін қосады. 

Кәсіптік бағдар теориясын төмендегіше анықтасақ болады; кәсіптік бағдардың іс-
әрекетінің қарқынды (эффектілі) болу үшін, идеялардың және көзқарастардың өзіндік 
мағынасының айтылуы. 

Кәсіптік бағдар жүйесінің жалпы анықтамасын жинақтамас бұрын, бастапқы 
бірнеше қосымшаны қарастырайық:  

1. Кәсіптік бағдар жүйелік іс-әрекетті көрсетеді, оның ішінде мақсаттық 
орналастыру, тапсырмалар, прициптер, формалар, әдістер, қарқындылық(эффективность) 
критерийлері, деңгейлері, бағыттары, аспектілері және басқада жүйелік және құрылымдық 
пайда болушы элементтер кіреді. 
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2. Оқушыларды жалпы кәсіптік бағдар жүйесі олардың еңбек және кәсіптік 
дайындығының ішіндегі жүйе болып табылады. 

3.  Кәсіптік бағдар жүйесі - қазіргі  қоғам дамуы кезіндегі өндірістік ара қатынастар    
және өндіргіш күштердің    құрылымдық жүйесіндегі тұлға бағдары жүйесінің бір бөлігі. 

4. Кәсіптік бағдар әлеуметтік жүйеге жатады, ол әр-түрлі проблемаларды соның   
ішінде,   қоғамдық   өндірістегі   адам   дамуының   факторларына байланысты   
проблемаларды   тудырады.   Кәсіптік   бағдарды   қоғамдық проблема ретінде санаса 
болады. Кәсітік бағдар жүйесінің проблемасын шешуде   бір   ғана   министрлік   (Білім   
және   Ғылым)   немесе   бір   ғана ғылымның  (мысалы,  педагогика)  күші  жетпейді.  Сол 
үшінде  кәсіптік бағдар    жүйесі    тиімді    болуы    үшін    бірнеше    министрліктер    
және ведмоствалар,   сонымен   қатар   әр-түрлі   мамандықтардың   ғалымдарын 
жұмылдырылуы қажет. 

5.  Кәсіптік бағдардың қарқындылығына көптеген әр-түрлі объективті және 
субъективті  факторлардың  әсері  бар.   Бұл  жүйені  ұйымдастыру  және басқару өте 
қиын. Осы және басқа да жағдайлар кәсіптік бағдардың қиын екенін көрсетеді. 

Кәсіптік бағдар беру - педагогтардың, психологтардың, дәрігерлердің және басқа 
да қызметкерлердің қоғамның қажеттілігіне қарай әрбір оқушының қабілеттілігі мен 
бейімділігін ескере отырып, кәсіптік қызығуы мен қабілеттілігін қалыптастыруға және 
мамандық таңдауға көмектесуде, мақсатты істелетін жұмыс [7].  

Мамандық туралы жеткіліксіз білу - мамандық таңдауда кездейсоқтыққа әкеліп 
соңтырады. Мамандық таңдауда қателесу сайып келгенде, таңдаған мамандығын жек 
көріп, жұмыс орнын жиі өзгертуге себепші болады. Мектептегі кәсіптік бағдар беру 
жұмысының негізгі міндеттері төмендегідей: 

•  Оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен қаруландыру. 
•  Кәсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту 

мақсатында оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу. 
•  Мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу. 
•  Оқушыларды белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу. 
Кәсіптік бағдар мәнінің ғылыми ізденіс әдістері қиынға түсуде. Кәсіптік бағдарды 

жеке ғылым ретінде бөліп қарау, оның өз алдын жеке әдістерінің болуын талап етеді. 
Бірақ кәсіптік бағдар проблемасын шешуде ғылыми зерттеу жұмысында педагогика, 
психология, экономика, социология, медицина әдістері қолданылады. Сондықтанда 
кәсіптік бағдар әзірше өз алдына жеке ғылым саласы ретінде қарастырмаймыз. Бұл қоғам 
және тұлға қызығуындағы, оның өзі таңдаған мамандығы бойынша қолданбалы 
тапсырмаларды шешуге арналған дисциплинарлық ғылыми бағыт. 

Әдіснамалық негізгі басты мәнінің қатарына кәсіптік бағдар қарқындылығы 
критерилерін анықтайтын сұрақтар да жатады [8, 9]. Қазіргі уақытта мектептің, оқу-
өндірістік комбинатының кәсіптік бағдар жұмысының қарқындылығын, оқушылардың 
қаншасы жұмысшы кәсібін таңдап және қаншасы сонымен жұмыс істеп жатқанын (пайыз 
бойынша) анықтау арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл критерий басты, бірақ жеткіліксіз. 
Басқа да көрсеткіштерді де есепке алу қажет. Мысалы, жоспарланған оқушылар саны орта 
кәсіптік техникалық училищелерде оқып, кәсіпорындарда жұмыс істеп жатыр, бүған әр-
түрлі құралдар арқылы жетуге болады. 

Мамандық таңдаудың жетістігі оқушының тұлғалық (жеке) және кәсіптік 
жоспарының еңбек сферасында қоғамдық талаптардың сай болуы. Сондықтанда кәсіптік 
таңдау қазіргі қоғамдағы кадр сұранысы құрылымынасай болса, соғұрлым кәсіптік бағдар 
жұмыстары жақсы жүзеге асады. Мұнда жағдайда кадрларға сұраныс тепе-теңдік өлшемі 
және шынайы таңдау кәсіпті бағдардың қарқындылығының басты критерии болып 
саналады. 

Бізге белгілі болғандай мамандықты дұрыс таңдау еңбек сапасы ме өнімділігіне 
әсер етеді. Нәтижесінде мектеп, орта кәсіптік yчилищeлep  бітірушілердің кәсіпорындағы 
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жұмыстарында жеткен еңбек жетістіктері мамандық таңдау жетістігінің басты критериі 
болып саналады. 

Мамандықты және жұмыс орнын дұрыс таңдап, өзінің таңдауын қанағаттанса, онда 
ол басты психологиялық критерии болып саналады. Мамандыққа, жұмысына, жалақысына 
қанағаттану деңгейін бағалау үшін тестер, анкеталар қолданылады. 

Практика көрсеткендей кәсіптік бағдарды дұрыс таңдауда жетістікте және 
құлдырау да бар. Жастар тәрбие жұмыстарының дұрыс, ұзақ қойыл нәтижесінде, кәсіпке 
оқытылып өмірге сай бағдары болып, нақты еңбек дайындалса ғана жетістіктерге жете 
алады. Керісінше, құрғақ уәде болса онда олар құлдырауға ұшырайды. 

Кәсіптік бағдар жұмыстарының қарқындылығының әділ көрсеткіші оқу орнынан 
кейін, армия қатарын бітіріп немесе туған жеріне қайта оралу. 

Қорытындылай келе, кәсіптік бағдар жұмыстарының қарқындылығының 
(тиімділігінің) басты критериі болып қаланың, ауданның, аймақтың, жалпы қоғамның 
актуальды мамандарға деген сұранысына сай келу, мамандық бойынша жоғары оқу 
орнына, колледждерге, орта кәсіптік техникалық училищелеге, жұмысқа 
орналасушыларға, оқушылар санының тепе-теңдігінің өлшемі. 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

 ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ АГРАРЛЫҚ ӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНІҢ ЖӘНЕ 
АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАР НАРЫҒЫНЫҢ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 
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Касенова Ә.М., 
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Мақалада қазіргі тамақ өнеркәсібі және оның адамзат алдындағы мәні 
қарастырылған. Тамақ өнеркәсібінің негізгі салаларының құрылымы қарастырылып, 
саланың негізгі өнім түрлеріне, аймақтар кесіндісіндегі тамақ өнеркәсібінің өнімінің 
көлеміне, 2013-2017 жылдар аралығындағы статистикалық мәліметтер негізінде 
талдаулар жүргізілген. Тамақ өнеркәсібі экономиканың стратегиялық маңызды 
салаларының бірі бола отырып,  халықты тамақ өнімдерімен тұрақты қамтамасыз 
етуге бағытталған. Сондықтан тек ішкі нарықтың сұранысын ғана емес сонымен 
қатар болашақта кейбір өнім түрлерін экпорттау мақсатында азық-түлік нарығын 
кеңейту жолдары ұсынылған. 

Түйін сөздер: Пищевая промышленность, сельское хозяйства, потенциал, импорт, 
экспорт, агропромышленный комплекс . 

 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК СУБЪЕКТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

 
 Калманова Н.М., 

Магистр экономика и бизнеса, Академия Кайнар 
Касенова Ә.М., 

Магистр экономически наук, Академия Кайнар 
 
В статье рассматривается современная пищевая промышленность и ее значение 

для всего человечества. Представлена структура основных отраслей пищевого 
производства. Проанализирована динамика производства основной продукции отрасли и 
производства пищевой продукции в разрезе регионов на основании статистики 
Казахстана за 2013–2017 год. Пищевая промышленность одна из важнейших 
стратегических отраслей экономики, призванная обеспечить устойчивое снабжение 
населения необходимыми продуктами питания. Поэтому для удовлетворения не только 
внутреннего спроса, но и обеспечения экспортных поставок отдельных видов продукции в 
перспективе предложено некоторые пути расширения рынка продовольственных 
продуктов . 

Ключевые слова: тамақ өнеркәсібі, ауылшаруашылығы, әлеует, импорт, экспорт, 
агроөнеркәсіптік кешен. 
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In the article modern food industry and its importance for all mankind is considered. The 

structure of the main branches of food production is presented, the dynamics of the production of 
the main products of the industry and the production of food products in the regions based on the 
statistics of Kazakhstan for 2013–2017 are analyzed. The food industry is one of the most 
important strategic sectors of the economy and ensures a sustainable supply of the population 
with essential food product. Therefore, in order to meet not only domestic demand, but also to 
ensure export deliveries of certain types of products, in the future, some ways of expanding the 
food market have been proposed. 

Key words: food industry, agriculture, potential, import, export, agro-industrial complex. 
 
Кіріспе. 
Тамақ өнеркәсібі өндірісін дамыту қажеттілігі азық-түлік тауарлар нарығында 

отандық және шетелдік сатушылар санын арттырумен негізделеді. Бәсекелік күрестің 
артуы тамақ кәсіпорындары мамандарының тұтынушылық сегменттерге емес, табысымен, 
демографиялық сипаттамаларымен, сапаға талаптарымен және тауардың әртүрлілігімен 
ерекшеленетін орташаланған тұтынушыға бағытталуға мәжбүрлейді, салдары ретінде 
ассортиментті кеңейтіп, өндіріс көлемін арттырады.  

Елбасы өзінің 2018 жылғы 5 қазан айындағы жолдауында экспорттық әлеуетті 
жүзеге асыру мен қатар отандық тауарлармен ішкі нарықты толтыру үшін 
индустрияландыру мәселесін және агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру 
туралы айтып кетті [1].  

Аграрлық өнеркәсіп кешеннің әлеуетін толық пайдаланудың бір бағыты тамақ 
өнеркәсібі саласын дамыту болып табылады.  

Тамақ өнеркәсібі – бұл азық-түлік тауарларды ұсыну арқылы тұтынушылардың 
сұранысын қанағаттандыруға нарықтық күшті шоғырландыратын және осының 
негізінде кәсіпкерлік табыс алатын өнеркәсіп нысандарының жиынтығымен 
ұсынылатын экономикалық салалық жүйе (сала) [2,3]. 

Тақырыптың өзектілігі. Тамақ өнеркәсібінің құрамына мамандандырылған 
салалар, кіші салалар және жекелеген өндірістер кіргенімен олардың барлығын 
тұтынушылар үшін өндірілген тамақ өнімдері мен алғашқы шикізаттарға, 
технологияларға, машина жүйесіне және МТБ және персоналға қойылатын талаптардың 
бірлігі біріктіреді (1 кесте).  

Сондықтан тамақ өнеркәсібінің әртүрлі салаларын бірыңғай топқа біріктіруге 
болады. Тамақ өнеркәсібінің құрамында заттарға экономикалық әсер ету сипаты бойынша 
мамандандырылған: өндіру, қайта өңдеу, өңдеу салалары болады [4].  

Тамақ өнеркәсібінің және ауылшаруашылығының көрсетілген едәуір 
айырмашылықтарына қарамастан  олардың өзара әрекеті үзіліссіз және азық-түлік және 
нарықтық облыстарда көрінеді. 
 
1 кесте – Тауарлық белгісі бойынша тамақ өнеркәсібі салаларының топталуы 

Сала Өндірістік 
бағыттағы өнім 

Тұтынушылық 
өнім 

Сала Өндірістік 
бағыттағы 

өнім 

Тұтынушы
лық өнім 

Ет Фармакологиял
ық өндіріс 
үшін шикізат 

Жартылай дайын 
өнім, шұжық 
бұйымдары және 
басқа 

Сүт  - Сүт 
өнімдері, 
шикізаттар 
және т.б. 
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Балық Балық аулау Балық және халық 
үшін балық 
өнімдері 

Қант Қант-
құмшекер 
шақпақ қант 
үшін 

Сату үшін 
құмшекер 

Шарап Шарап 
материалдары, 
коньяк үшін 
спирт 

Шарап, коньяк Ашытқы Халыққа сату 
үшін ашытқы 

Нан пісіру 
үшін 
ашытқы 

Шай Ферменттелген 
шай 

Дайын шай Май Олиф және 
басқада 
өнімдер 

Өсімдік 
майы, 
маргарин 

Темекі Ферменттелген 
темекі 

Темекі –махор 
бұйымдары  

Крахмалд
ы 

Өнеркәсіптік 
қайта өңдеу 
үшін крахмал 

Құрғақ 
крахмал 

Парфюмер
лі 
косметикал
ық 

Эфир майы Парфюмерлі-
косметикалық 
бұйымдар 

Тұз Өнеркәсіптік 
қайта өңдеу 
үшін тұз 

Тұз 

 Синтетикалық 
хош иісті 
заттар 

Су сабын Спирт-тік Тамақ 
өндірісінде 
қолданылаты
н құрғақ сүт 

Сату үшін 
спирт 

 
Мақаланың зерттелу деңгейі. Ел экономикасында және аграрлық өнеркәсіп 

кешенінде тамақ өнеркәсібінің орны оның ішкі мәнінің сыртқы көрінісі болып табылатын 
функцияларымен тікелей байланысты және ол көптеген шетелдік және отандық ғалым 
экономистермен зерттелген. Өйткені сала күрделі өндірістік құрылыммен, шығарылатын 
өнімнің әртүрлілігімен, өндіріске тартылған шикізат және материалдармен, сондай-ақ 
шаруашылық байланыстармен сатып алушылардың үлкен санымен және бағыты, мәні 
бойынша біртекті емес оның орындайтын функциясымен сипатталады. Сонымен тамақ 
өнеркәсібі: 

– тамақ шикізаты мен дайын азық-түлік тауарларын өндіреді; 
– соңғы тұтынушыларға және нарықтағы делдалдарға сату үшін дайын өнімді 

жеткізеді; 
– жұмыс күшін ұдайы өндіре отырып, халықтың тамаққа қажеттілігін 

қанағаттандырады; 
– аймақтық және республикалық деңгейде табыстың қалыптасуына қатысады; 
– экономиканың дамуын ынталандыра отырып, оның секторлары мен салаларына 

ықпал етеді; 
– жаңа өнімді шығару және жаңа технологияны қолдану негізінде өндіріске 

ғылыми-техникалық прогрестің нақты ендірілуін жүзеге асырады; 
– халықтың жұмысбастылығы мен жұмыс орнының артуына ықпал етеді; 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  80

– азық-түлік тауарларымен тамақ шикізатының импорты мен экспорты және 
әкелінуі мен әкетілуі есебінен аумақаралық және мемлекет аралық байланыстарды 
кеңейтеді; 

– аймақтық және республикалық деңгейде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді [5,6]. 

Мақаланың мақсаты. Аграрлық өнеркәсіп кешенінің және азық-түлік тауарлар 
нарығындағы тамақ өнеркәсібінің алатын орнын теориялық зерттеп, оның қазіргі кездегі 
жағдайына талдау жасау, отандық тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің ішкі 
нарығын арттыру және сыртқы нарығын кеңейту мақсатында жүргізілуі қажет бірқатар 
шаралар ұсыну. 

Зерттеу міндеттері. Тамақ өнеркәсібінің қазіргі кездегі жағдайына талдау жасау 
мақсатында ҚР бойынша қайта өңдеу өнімдерін өндіру көлеміне, тамақ өнеркәсібінің 
республикалық көлеміндегі аймақтардың үлес салмағына және Қазақстанда 2012 – 2017 
жылдары өнімдерді тұтынудағы импорттың үлесіне талдаулар жүргізу. Талдау барысында 
статистикалық мәліметтерді абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтау 
арқылы салыстыраулар жүргізілді, меншікті үлес салмақтары анықталды индукция, 
дедукция әдістері қолданылды.  

Соңғы жылдары мемлекеттің жүргізген іс-шаралары ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу салаларына оң әсерін тигізіп, жалпы тамақ өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі 
бірқалыпты өсуде. Бірақ, Қазақстанның зерттеліп отырған кезеңдегі (2013-2017жж.) тамақ 
өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісіндегі алатын үлес салмағы әлі де болса тұрақты 
емес және ол орта есеппен 7,6%-ды ғана құрап отыр. Сонымен қатар,азық-түлік 
өнімдерінің нан өнімдерінен басқа барлық негізгі өнім түрлері бойынша халықтың жан 
басына шаққандағы нақты тұтынуы деңгейі 41% – 60% аралығында болып, едәуір 
жеткіліксіздігімен сипатталады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек 2017 жылы 
төменде негізгі тамақ өнімдерінің ішкі тұтынудағы импорттың үлесі қауіпті жоғары 
деңгейде болып отыр: сүт өнімдері бойынша: құрғақ сүт - 90,7%, қоюландырылған сүт пен 
кілегей - 82,1%, ірімшік пен сүзбе - 67,5%, сары май - 39,4%; көкөніс-жеміс консервілері - 
78,6%; маргарин - 50,8%, кондитерлік өнімдер - 56,5%, печенье - 50,9%, балмұздақ - 
46,3%, шұжық өнімдері - 39,4%, шоколад - 33,7%, күріш - 31,3% [7]. 

Тамақ өнімдерінің негізгі түрлері бойынша өнім көлемі сүттен және ұннан 
жасалған өнім түрлерінің тұрақты өсімін көрсетеді (кесте 2). 
 
2  кесте –ҚР бойынша қайта өңдеу өнімдерін өндіру, млрд.теңге 

 
Көрсеткіш  2013 2014 2015 2016 2017 

Етті қайта өңдеу мен консервілеу 
және ет өнімдерін өндіру, тонна 

9394 9080 8773 9535 6031 

Балықты, шаян тәрізділерді және 
ұлуларды қайта өңдеу және 
консервілеу, тонна 

32311 28007 32847 34081 34716 

Жемістерді және көкөністерді 
қайта өңдеу мен консервілеу, 
тонна 

188224,8 173501,8 166503,3 135796,3 141894,6 

Өсімдік майларын өндіру, тонна 292609 280820 329394 290284 312334 
Сүттен жасалған өзгеде өнімдер, 
тонна 

180711 207993 208247 208856 212583 

Ұннан жасалған өнімдер, жаңа 
пісірілген, тонна  

24725 27768 25397 25755 26190 

Макарондар, кеспе, тонна 145025 147191 152465 146226 152363 
Тәттілендіргіштер қосылмаған 
өзгеде тоқаш өнімдері, тонна 

4336 4362 4745 5267 5038 
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Жануарларға арналған дайын 
жемшөп өндіру 

536226 663699 733209 723596 735249 

Ескерту - Дерек көзі: ҚР Статистика агенттігі 
3 кестеде тамақ өнеркәсібінің республикалық көлеміндегі аймақтардың үлес 

салмақтары көрсетілген. 
Кестеден көріп отығандай, 2013-2017жж. тамақ өнеркәсібінің республикалық 

көлеміндегі аймақтардың үлес салмақтары ішінде Оңтүстік Қазақстан облысы 
көшбасшылық орындарды алатын аймақтардың  қатарында тұр және жылдан жылға 
үлесінің артып отырғандығын көреміз. 2013 жылы оның үлесі 6,0 пайызды құраса, 2013 
жылы 8,1, 2014 жылы 10,5 және 2016 жылы 11,9 тең болды, 2016 жылы 13,1 пайызды 
құрады. Жоғары көрсеткішті көрсетіп отырған облыстардың қатарына Павлодар, 
Қарағанды жатады. Олардың үлесі орташа есеппен сәйкесінше 13,18 және 17,62 құрап 
отыр. Ал Оңтүстік Қазақстан облысының орташа үлесі 9,92 пайызды құрайды. Сондай-ақ 
Шығыс Қазақстан облысы бойынша да тамақ өнімі өндірісі бойынша жоғары үлес 
салмақты байқауға болады. 

 
3 кесте -2013-2017жж. Тамақ өнеркәсібінің республикалық көлеміндегі аймақтардың үлес 
салмағы [22]. 

 
 2013. 2014. 2015  2016  2017  

Қазақстан 
Республикасы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ақмола 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 

Ақтобе 4,0 3,9 4,2 4,4 4,6 

Алматы 7,9 8,2 7,7 7,8 7,1 

Атырау 5,5 5,5 5,9 5,6 6,1 

Батыс Қазақстан 2,0 2,4 2,3 1,8 1,6 

Жамбыл 2,9 3,0 3,3 3,3 3,0 

Қарағанды 19,3 16,3 15,7 17,8 19,0 

Қостанай 3,6 3,7 4,3 4,0 3,9 

Қызылорда 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 

Маңғыстау 1,3 1,5 1,7 1,9 1,9 

Оңтүстік Қазақстан 6,0 8,1 10,5 11,9 13,1 

Павлодар 15,1 16,4 11,6 11,4 11,4 

Солтүстік Қазақстан 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 

Шығыс Қазақстан 14,9 14,0 15,3 13,8 15,9 

Астана қ. 3,2 3,9 4,8 5,4 4,7 
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Алматы қ. 8,4 8,3 9,5 8,5 7,6 

 
Өнімдердің бәсекелік қабілетін көрсететін негізгі көрсеткіштердің бірі ретінде, 

Қазақстанда 2012 – 2017 жылдары өнімдерді тұтынудағы импорттың үлесі 3-ші кестеде 
келтірілген. 

ҚР статистикалық агенттігінің мәліметтеріне сүйенсек, ҚР-дағы ауылшаруашылық 
алқаптардың, бірінші кезекте егістік жерлердің артуымен байланысты болды. 2012-2016 
жылдары негізгі ауылшаруашылық дақылдарының егістік алаңы 46556 га немесе 6,3%-ға 
артты.ОҚО-ның егістік алаңы республикалық егістік 3,7% ғана құрайды. Бұл жердегі 
негізгі лидерлер Қостанай, Ақмола және Солтүстік-Қазақстан облыстары, олардың егістік 
алаңы республикалық деңгейдің сәйкесінше  24,0% 22,6% және 20,4% құрайды 

ҚР агроөнеркәсіптік кешенінің өнімін өткізудің нысаналы ішкі және сыртқы 
нарықтары, оның ішінде Қазақстан үшін дәстүрлі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы 
(бұдан әрі – ТМД) экспорттық өнім өткізу нарықтарын игеру бойынша бірқатар 
мүмкіндіктер пайдаланылмауда [8,9]. 

Жүргізілген талдау нәтижесінде қазақстандық өндіріс өнімдерін өткізудің мынадай 
перспективалы нарықтары анықталды. 

 
4 кесте - Қазақстанда 2012 – 2017 жылдары өнімдерді тұтынудағы импорттың үлесі, мың 
тонна 

 

Өнім Импорт Тұтыну 
Тұтынудағы 

импорт үлесі % 

2012 – 2017 жылдарда орташа, мың тонна 

Жемістер, жүзім және оларды қайта өңдеу 
өнімдері 573,6 678,3 84,57% 
Балық және балық өнімдері 67,2 88,7 75,72% 
Өсімдік майы және құрамында майы бар 
өнімдер 165,4 342,3 48,33% 
Ет және ет өнімдері 209,2 1 122,2 18,64% 
Сүт және сүт өнімдері 870,6 5 756,8 15,12% 
Күнбағыс тұқымы 28,7 316,4 9,06% 
Көкөністер, бау-бақша дақылдары және 
оларды қайта өңдеу өнімдері 193,2 3 169,0 6,10% 
Картоп және оны қайта өңдеу өнімдері 145,3 2 518,7 5,77% 
Астықты қайта өңдеу өнімдері 43,8 1 989,8 2,20% 
Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері, млн. дана 33,4 3 565,5 0,94% 
Астық 110,0 11 973,7 0,92% 
Ескерту - ҚР Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті (өзара сауда-саттықты қоса 
алғанда); ҚР Статистика агенттігі; «АӨК экономикалық саясатты талдау орталығы» ЖШС 

 
Бидай нарығында Орталық Азия (бұдан әрі – ОА), Еуропа одағында (бұдан әрі – 

ЕО) елдерінде, Ауғанстанда Қазақстан ОА елдері мен Ауғанстан халқының тез өсуін 
ескере отырып, (бидай, ұн, бидайды терең өңдеу өнімдері) өнім өткізе алады.  

Ресей Федерациясына алманы экспорттау, оның ішінде Қазақстан 2020 жылы 400 
мың тоннаға дейінгі жеткізулерді қамтамасыз ете алады. Осы өнім түрі бойынша 
толығымен өз-өзін қамтамасыз ету және Қазақстанда өсірілген алмалардың РФ шығыс 
бөлігінде дәстүрлі өткізу нарықтарын қалпына келтіру мақсат болып табылады. 
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Көкөніс өнімдерінің, оның ішінде қызанақтардың ішкі нарығы 2020 жылы 
шамамен 3 млн. тоннаны құрайды, оның ішінде жергілікті өндірушілер ішкі сұраныстың 
100%-на дейін қамтамасыз ете алады. Көкөніс өнімдерінің экспорты 2020 жылы негізінен 
КО елдеріне 300 мың тоннаны құрауы мүмкін. Консервіленген көкөністердің ішкі 
өндірісінің болашақта арттыу  болжамы жасалып отыр. 

Ішкі нарықтағы жүгеріге деген сұраныс жергілікті өніммен қамтамасыз етілетін 
болады. Иран қазіргі уақытта жыл сайын 3 млн. тоннадан астам астық түріндегі жүгері 
импорттайды және осы өнімді өткізудің перспективалы әлеуетті нарығы болып табылады. 

Рапстың ішкі нарығы 2020 жылы шамамен 500 мың тонна құрайды, ол жергілікті 
өніммен қамтамасыз етілетін болады. Сондай-ақ ЕО елдеріне экспорт көлемін 70 мың 
тоннаға дейін шамамен екі есеге арттыру әлеуеті бар. 

Сояның ішкі нарығыда жергілікті өніммен қамтамасыз етілетін болады. 
РФ-та импорттық сиыр етінің әлеуетті нарығы жыл сайын 600 мың тоннадан кем 

емес құрайды, оған Қазақстан 2016 жылы шамамен 60 мың тонна салқындатылған ІҚМ 
етін жеткізді. Сондай-ақ сиыр етінің ішкі нарығы 2020 жылға қарай шамамен 500 мың 
тоннаны құрайды, қой еті – 200 мың тонна, жылқы еті – 120 мың тонна, ол отандық 
өніммен қамтамасыз етілетін болады. 

Етті қайта өңдеу өнімдерінің ішкі нарығы болжамдар бойынша 
2020 жылға қарай шамамен 115 мың тонна шұжық өнімдерін, 85 мың тоннадан астам өзге 
өнімдерді құрайды, оның ішінде жергілікті өнім шамамен 100 мың тонна шұжық 
өнімдерін және 60 мың тоннадан астам өзге өнімдерді құруы мүмкін [10]. 

Жұмыстың жаңалығы. Оңтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстары 
тамақ өндірісінің әлеуетіне ие және олардың үлесі соңғы уақытта біршама тұрақтылықты 
көрсетеді, яғни болашақта экспорттық өнім өндірісін арттыру мүмкіндігі бар. Еліміздің 
аграрлық ел екендігіне қарамастан, тұтынудағы біршама өнімдер импорттық өнімдер 
болып табылады. 

Қорытынды. Отандық тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің ішкі 
нарығын арттыру және сыртқы нарығын кеңейту мақсатында техникалық реттеу 
саласындағы заңның сақталуына бақылауды күшейту; сауда-логистикалық 
инфрақұрылымды дамыту; отандық өнімді сыртқы нарықтарға шығару; ақпараттық-
түсіндіру жұмысын жүргізу бойынша шаралар қабылдау қажет. 

Халықаралық сертификаттау жүйесін енгізу арқылы органикалық өнімдер өндірісін 
ынталандыру үшін жағдай жасау керек. 

Ветеринариялық және фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамытуға ерекше 
назар аудару қажет.  

Ауылшаруашылық өнімдерін халықаралық тамақ қауіпсіздігі стандарттарына 
сәйкес келетін сапалы және қауіпсіз өнімді жеткізу.  

Осыған байланысты, халықаралық ұйымдармен ынтымақтасу үшін заң базасын 
жетілдіру қажет, жануарлардың ауруларына қарсы күрес жүргізу, ауруларды бақылау, 
қадағалау жұмыстарын күшейту.  
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ КРЕДИТТІК САЯСАТЫН ӘЗІРЛЕУ 
МЕН ЕНГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 
Турманова К.Б., 

Экономика ғылымдарының магистрі, 
Қайнар Академиясының  

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы 
 

Осы мақалада несие саясатының тұжырымдамасы мен маңызы анықталды, 
несие саясатының рөлі, функциялары қарастырылды, кредиттік саясаттың негізгі 
элементтері және оны басқару әдістері ұсынылды. 

Түйін сөздер: Кредиттік операциялар, овердрафт, банктік несиелік карталар, 
қарыз алушының сипаты, капиталы, мүлкі (капиталы), қамтамасыз ету (кепіл), жалпы 
экономикалық шарттар (шарттар). 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
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ст. преподаватель кафедры «Экономики и бизнеса» 
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В этой статье описывается концепция и значение кредитной политики, роль 

кредитной политики, ее функции, ключевые элементы кредитной политики и методы ее 
управления. 

Ключевые слова: Кредитные операции, овердрафт, банковские кредитные 
карточки, характер заемщика (character), финансовые возможности (capacity), капитал, 
имущество (capital), обеспечение (collateral), общие экономические условия (conditions). 
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This article describes the concept and value of credit policy, the role of credit policy, its 

functions, key elements of credit policy and its management methods. 
Key words: Credit operations, overdraft, bank credit cards, the nature of the borrower 

(character), financial capacity (capacity), capital, property (capital), collateral, general 
economic conditions (conditions). 

 
Кредиттік операциялар банк бизнесінің іргетасы болып табылады. Олардың 

банктің активтеріндегі үлесі ұзақ мерзімді және әртүрлі факторлардың әсерінен 
қалыптасады. Белгілі бір банктің кредиттік операцияларының құрылымы оның 
активтерінің көлеміне, негізгі офистің орналасқан жеріне, оның филиалдық желісінің 
болуына және филиалдың, клиенттік құрамның, банк мамандануының және т.б., сондай-ақ 
елдегі экономикалық жағдайдың жалпы жағдайына - өндірістік цикл фазасы, ақша 
нарығының жағдайы, ақпараттық процестердің даму дәрежесі және т.б. байланысты 
болады. 

Шағын қалаларда орналасқан шағын және орта банктер, клиенттердің шектеулі 
саны және ұлттық ақша нарығымен салыстырмалы түрде нашар байланыстылығынан, 
несие операциялары қаржы орталықтарындағы ірі банктерге қарағанда баланста ең 
қарапайым орын алады. Жалпы саяси және әлеуметтік-экономикалық процестер банк 
активтерінің құрылымына үлкен ықпал етеді. Банк жүйесі соғыспен, экономикалық 
дағдарыстарды, инфляцияны және сол сияқтылармен байланысты өткір іскерлік ақауларға 
аса сезімтал. 

Банк балансының белсенді бөлігінің құрылымы негізінен әртүрлі елдердің 
банктерінде бірдей болып табылады, бірақ ол баланстық баптардың біліктілігі мен 
топтарында көрсетілген кейбір ерекшеліктерге ие. Осылайша, мысалы, банктердің 
Лондондағы клирингіндегі шоғырландырылған бухгалтерлік баланста ұлттық және шетел 
валютасындағы операциялар арасында айқын айырмашылық бар және жеке активтердің 
өтімділік дәрежесіне басымдық беріледі [1, с. 35-37]. 

Кредиттік операциялар банк активтерінің ең үлкен тобы болып табылады. Олардың 
жіктелуі әртүрлі критерийлерге негізделуі мүмкін: қарыз алушылардың түрлері, 
мақсаттары, несие сипаты немесе мерзімі, несие бойынша қамтамасыз ету болуы және 
т.с.с. 

Ең алдымен, барлық нысандар бір немесе бірнеше нысанда несиелерді екі ірі топқа 
бөледі - өндіріс пен сату үдерісін қамтамасыз ету үшін акционерлік қоғамдар мен жеке 
кәсіпкерлерге жеке мұқтаждықтары мен іскерлік несиелерін қанағаттандыру үшін және 
жеке тұлғаларға жеке қарыздар. Бұл айырмашылық өте маңызды, сондықтан осы 
салаларда несиелендірудің әртүрлі түрлері қолданылады, түрлі ережелер несие бойынша 
шарттарға, сомаларға, шығындар мен кепілдіктерге, қаржылық кепілдіктердің түрлеріне 
және т.б. қолданылады. 

Алайда, баланстық есептерде, әдетте, бұл бөлімше делдалсыз түрде әдетте анық 
көрінеді. Кейбір баланстық баптар тек жеке несие беру, басқалары кәсіпкерлік несиелерге 
қатысты, алайда «аралас» элементтер бар. АҚШ-та, мысалы, несиелік жіктеу несие 
мақсаттарына негізделген. Сондықтан баланстың кейбір баптарында несие ретінде және 
өндіріс пен сатуды қаржыландырады [2, 145-150 бет]. 

Дәстүрлі түрде өнеркәсібі дамыған елдерде қысқа мерзімді несие берудің мынадай 
түрлері пайдаланылады: овердрафтты несие (дебеттік шоттар), несие желілері 
(маусымдық және жаңартылатын қоса алғанда), есеп айырысу түріндегі қарыздар және 
вексельдермен кепілге және т.б. Орташа және ұзақ мерзімді заемдар қарыз алушының 
қарыздық міндеттемелері бойынша кәсіпорындарға беріледі. Жеке заемшыларға несие 
беру, коммерциялық банктер несие түрлерін пайдаланады: ипотека (ипотека), бағалы 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  86

қағаздарға берілетін несиелер, револьверлік несиелер (овердрафт, банктік кредиттік 
карталар), тұтынушылық несиелер. 

Кредиттік операцияларды есепке алу және талдау кезінде, басқа критерийлер 
оларды жіктеу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Қауіпсіздіктің болуы және түрі 
бойынша: қамтамасыз етілген қарыздар - тауар-материалдық және қаржылық 
құндылықтардың кепілі бойынша беріледі. Кепілдіктер, заемды өтемегені үшін қарыз 
алушының кепілдігі бойынша кепілдеме; қамтамасыз етілмеген қарыздар (бос) - қарыз 
алушыға сенімгерлік негізде берілген (әдетте, тұрақты қаржылық жағдайы бар бірінші 
деңгейлі қарыз алушылар, мінсіз беделі және т.б.). 

Кредиттер құрылымын талдау көрсеткендей, индустрияландырылған елдерді 
несиелеу тәжірибесінде әдетте коммерциялық (іскерлік) кәсіпорындар арасындағы 
несиелер мен жеке қарыздарға бөлінеді. Жеке қарыз алушыларға (жеке тұлғаларға) 
қарыздар басым болып отырса да, олардың қарқынды өсу үрдісі бар және несие 
құрылымында белгілі бір орынды алады: АҚШ-та 29,3%, Францияда - 32,8%. Басқа 
критерийлерге сәйкес, әдетте, несие арасындағы нақты айырмашылық жоқ. АҚШ-та 
жылжымайтын мүлікке салынатын несиелер (46%) негізінен орта және ұзақ мерзімді 
қарыздар болып табылады, бұл несие құрылымының жартысынан астамының үлесіне 
тиесілі, ал нақты орын жылжымайтын мүлікке жатады. Егер Францияда бухгалтерлік есеп 
шоттарына арналған несиелер (9%) бөлек көрсетілсе, онда АҚШ-та осы қарыздар 
ұсынылады, бірақ коммерциялық және өнеркәсіптік кәсіпорындарға қарыздар арасында 
көрсетіледі [3, С.11-13]. 

Коммерциялық банктер ұсынатын несие құрылымы ұзақ мерзімді және 
оппортунистік факторларға байланысты. Бүкіл елде ол банк тәжірибесінің дәстүрлерімен 
анықталады. Кәсіпорындар мен жұртшылықты банктік кредиттеудің кейбір әдістерін 
көптеген елдерде әмбебап және ортақ деп айтуға болады, бірақ олар кейбір елдерде 
қолданылған кездегі кішігірім айырмашылықтар болуы мүмкін. Мысалы, овердрафт 
сияқты несиелердің түрлері, несие желілері, ипотека және т.б. Банктер жүзеге асыратын 
кредиттік операциялардың құрылымына өзгеріс енгізетін экономиканы реттейтін, несие 
түріне шектеу қоюға немесе қамтамасыз етуге мүмкін болатын мемлекеттің қаржылық-
кредиттік саясаты айтарлықтай әсер етеді. 

Мысалы, Құрама Штаттарда Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін үкімет тұрғын үй 
құрылысын дамытуға ықпал етеді. Осыған байланысты, несиелендіру тәжірибесінде 
жылжымайтын мүлік қауіпсіздігі бойынша берілген заемдар бойынша шектеулер алынып 
тасталды, бұл несиелендірудің осы түрін едәуір кеңейтті. Бірқатар елдердің банктік 
тәжірибесінде мерзімді түрде қолданылатын несиелік шектеулер, әдетте, ұлттық 
сарапшыларды ынталандыратын экспорттық кредиттер жүйесіне әсер етпейді [4, 20 б.]. 

Сапалық несиелік шектеулер саясаты немесе кредиттік контингенті (түрі бойынша, 
қарыз алушының түрі бойынша) банк операциялары құрылымына тікелей әсер етеді. 
Несие көлемін реттеуге қосымша (несиелік шектеу немесе несиені кеңейту) тұтастай 
алғанда бұл саясат ағымдағы экономикалық жағдайды ескере отырып көптеген елдердің 
орталық банкінде қолданылған. Құрама Штаттар, Франция, Біріккен Корольдік, Дания 
сияқты елдерде пайдалану тәжірибесі оның тиімділігін, артықшылығы мен кемшіліктерін 
көрсетеді. 

Кредиттік саясаттың кемшіліктері, яғни кредиттеудің ішкі ережелері Банк үшін 
кредиттік тәуекелдің ұлғаюына алып келеді. Тәжірибе көрсеткендей, бұл несие 
портфелінің сапасына әсіресе зиян келтіреді, яғни кредиттік тәуекелдің мөлшеріне: 

 өкілеттіктер мен жауапкершілікті тиісінше бөлу; 
 кредиттік шешімдерді қабылдаудың ұйымдастырушылық рәсімін жетілдіру; 
 несиелік бақылау бойынша жұмыстың орындалмауы; 
 проблемалы кредиттермен жұмыс істеудің жеткіліксіз деңгейі; 
 несие саясатының талаптарынан ауытқып, несие беру бойынша шешімдер 

қабылдау процедурасын тәжірибені жиі қолдану; 
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 кредиттік процесті ұйымдастырумен байланысты банк құрылымы; 
 «өз қарыз алушыларына», яғни банкпен байланысты компаниялардағы несие 

ресурстарының тәуекелді шоғырлануына кредит беру тәжірибесі. 
Ішкі аудит қызметі несие саясатын тексеруді жүзеге асырады, оны жүзеге 

асырудың практикалық нәтижелерін талдайды, банктің несиелік қызметінде 
бұзушылықтарды ғана емес, кредиттік саясаттың проблемалары мен кемшіліктері туралы 
ақпараттарды дайындайды, сондай-ақ, тұтастай алғанда банкте кредиттік процесті 
ұйымдастырады. Банктің ішкі аудитінің нашар жұмысы, тиімді бақылаудың жоқтығы 
кредиттік тәуекелдің артуына алып келеді. Банктің несие саясатын жүзеге асыру жай-күйі 
туралы уақтылы және сенімді ақпарат несие тәуекелдерін тиімді басқарудың кілті болып 
табылады. 

Қылмыстық факторлар, яғни бұл жағдайда, қарыз алушы криминалдық 
құрылымдармен байланыста жұмыс істей бастаса немесе қылмыстық құрылымдармен 
байланыста қатарлас заңдастырылған бизнес жүргізетін болса, кредиттік тәуекел артады. 

Кредиттік тәуекелді қарастыру құрылымы несие тәуекелі пайда болуына алып 
келмейді. Кредиттік тәуекелділіктің төмендеуі, әрине, әр түрлі ықтимал көздерден несие 
қабілеттілігі, төлем қабілеттілігі және қарыз алушының бұрынғы кредиттік тарихына 
қатысты максималды ақпарат алу факторына әсер етеді. 

Мысалы, Францияда компанияны кредиттік қабілеттілігін бағалау үшін Франция 
Банкінің карточкалық файлын шақыру үшін техника қолданылады. Бұл техника 
қазақстандық банктер үшін қызықтыра алмайды. Францияның кредиттік мекемелеріндегі 
тәуекелдердің жиынтығы орталықтандыру объектісі болып табылады, ол оларға 
тәуекелдердің дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Ол үшін 1946 жылдан бері 
тәуекелдерді бағалау орталығы құрылды және ол Франция Банкіне бағынышты. 
Мемлекеттік органдармен осындай шкафтар барлық шет елдерде сақталмайды. Әртүрлі 
қарыз алушыларға ақы төлеу туралы ақпарат беретін жеке меншік ақпараттық-
аналитикалық компаниялар жиі кездеседі. Қатысушыны банк мекемелеріндегі тәуекелдер 
жиынтығында, несиелер бойынша жүйелендіру, ең алдымен, олардың жалпы несиелік 
қабілеттілігін немесе тіпті төлем қабілеттілігін анықтауға бағытталған, ол жобаны іске 
асыруға байланысты болашақта несиелік қабілеттілікті анықтауға бағытталған емес [5, 
191-260] 

Біздің елімізде клиенттердің төлем қабілеттілігі туралы ақпараттарды жинау 
жүйесі, сондай-ақ алынған және өтелмеген несиелер туралы ақпарат жоқ. 

Американдық банктердің тәжірибесінде «бес ереже» қолданылады, онда 
клиенттерді іріктеу критерийлері «си» әрпінен басталатын сөздермен белгіленеді: 

 қарыз алушының (character) сипаты, яғни оның беделін, жауапкершілік 
дәрежесін, қарызды қайтаруға дайындықты білдіреді. Банк, ең алдымен, қарыз алушының 
(фирманың немесе жеке тұлғаның) қарыздарды өтеуде қандай да бір кешіктіргені туралы, 
оның іскери әлемдегі мәртебесі қандай екендігі туралы өз міндеттемелері туралы білуге 
ұмтылады. Банк қарыз алушының психологиялық портретін алуға, онымен жеке 
сұхбаттасуды, жеке жазбаларды, басқа банктермен және фирмалармен консультацияларды 
және басқа да қол жетімді ақпаратты алуға ұмтылады;  

 Қаржылық қуаттылық (capacity), яғни алдағы несие операциясының 
көлеміне қарай соңғы бірнеше айда немесе жылдарда заемшының төлем қабілеттілігін 
анықтайды; 

 • капитал, мүлік (capital), яғни капиталдың бар болуы және қарыз алушыны 
оны қажет етсе, қарызды өтеуге, капиталдың құрылымын, басқа активтер мен 
міндеттемелердің арақатынасын айқындауға пайдалану туралы келісімі;  

 қарызды қайтармаған жағдайда қамтамасыз ету(collateral), яғни оның 
жеткіліктілігі, сапасы және қамтамасыз етудің іске асырылу дәрежесі. Кредиттік кепілдік 
кредиттік тәуекелді бағалаудың басқа критерийлерінің әлсіздігін жеңуге мүмкіндік береді, 
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бірақ кез келген жағдайда банкир әрқашан бір ережені есте сақтауы тиіс: ешқашан кепілді 
немесе кепілдіктің негізінде несие бермеуі керек. 

 - жалпы экономикалық жағдайлар (conditions), яғни тиісті аймақтың немесе 
елдің экономикасының ағымдағы жағдайын, сондай-ақ, әрине, қарыз алушының тиесілі 
саласының экономикасы. 

Мысалы, Францияда осы қызметпен айналысатын Орталық Тәуекелдер қызметі 
құрылды. Клиент туралы ақпаратты алғысы келетін кез-келген банк өзінің несие сомасын 
шығарғанға немесе ұлғайтпас бұрын осы қызметке қызмет көрсетуге өтініш беруге 
құқылы. Мұндай ақпаратты алған банк туралы қандай да бір банк несие бергені жөнінде 
хабардар етілмейді, тіпті қандай жағдайда кредиттік келісім жасалынды. Ол тек оның 
жалпы сомасы туралы біле алады. 
Біздің елімізде әлеуетті қарыз алушылар туралы ақпарат жинау жүйесі жаңадан басталды. 

Американдық корпорациялар, атап айтқанда, Dan және Bradstreet ресейлік нарыққа 
шығуға және ресейлік коммерциялық банктерге мынадай қызмет түрлерін ұсынуда: 
- қаржылық жағдайды бағалау, вексельдерді төлеу тәжірибесі, басқа іскерлік әдеп 
нормаларын сақтау, оның қатысуымен арбитраждық жағдайларды талдау және т.б. 
негізінде оның рейтингісі бар жеке компанияға сілтеме жасау; 
• аймақтық және салалық профильдегі маркетингтік зерттеулер; 
• Экономикалық жағдай, кеден, валюталық реттеу, төлеу шарттары және арбитраж туралы 
толық шолуы бар елдік анықтамалық кітаптар; 
• индустриалды, аймақтық және арнайы каталогтар. 

Ресейдің коммерциялық банктері өз клиенттері туралы ақпарат алғысы келетін 
болады, осы корпорацияның деректер базасына тиісті телекоммуникация желісі арқылы 
тікелей қол жеткізе алады және бірнеше секундта ықтимал қарыз алушының қаржылық 
жағдайы туралы ақпаратты алады. 

Мәселе коммерциялық банктердің кәсіпорындары мен клиенттік ұйымдары қажетті 
ақпарат жинауды қиындататыны өздері туралы ақпарат бергісі келмейді. Батыста осындай 
ақпарат беруден бас тарту - бұл компанияны теріс жағынан сипаттайтын маңызды 
көрсеткіш. 

Аталған тәжірибелерді қолдана отырып, еліміздегі  коммерциялық банктердің, 
жалпы банктердің орталықтандырылған ақпараттық жүйесін құру басты мақсат болып 
көзделу керек  деген ойдамыз. 
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Summarizing the experience of domestic enterprises in financial management leads to the 
conclusion that at the present stage of development of management culture in Kazakhstan there 
is a transition from simple tasks (planning and cash flow analysis) to more complex, integrated 
(budgeting, planning, and money management, development and implementation economic and 
financial policies). The introduction of qualitatively new market-based financial management to 
reduce the deficit of funds to effectively manage working capital of the enterprise, to carry out 
the analysis and management of product range, to carry out an effective pricing policy. 

Analysis of the different points of view on the definition of financial management leads 
to the conclusion that a common understanding in this category is important as its content 
management of financial flows to the most efficient use of own and borrowed capital, and 
maximizing profits. 

It should be noted that the definition of financial management in Kazakhstan differs from 
that in other countries. Thus, the American and Western European financiers determine how 
financial management of the company, which has as its main objective the maximization of share 
price, earnings per share, the level of dividends, etc. In terms of market definition of financial 
management and includes a wider range of methods to achieve the goals that put in front of the 
enterprises themselves. 

In practice, financial management, carried out by a specific company, implemented by 
developed financial policy, strategy and appropriate tactics. 

Analysis of economic activities convinces that there is currently no common 
understanding of the financial policies and strategies. There is a confusion of these concepts. In 
the economic literature it is very frequent between them it is not spent distinctions. 
Unfortunately, there is no unambiguous understanding of these categories, and in the regulations. 
In particular, it concerns the guidelines for the development of financial policy approved by the 
Ministry of Economy and Trade of the Republic of Kazakhstan. 

We believe that the policy is primary in relation to strategy. This conclusion is based on 
the reference to the historical roots of the words policy, strategy and tactics. The strategy 
accordingly defined as the art of politics. The tactic is seen as an integral part of the art collection 
of methods and techniques. 

Taking into account the definition of policy in general, as a course of action aimed at 
fulfilling a purpose, the definition of price policy guidance on developing pricing as a "general 
purpose, which the company is going to achieve with the pricing of their products", we formulate 
the concept of " financial policy. " Under the financial policy of offering to understand the 
overall financial ideology that holds the company to achieve the chosen general economic 
objectives of the enterprise. 

Financial policy is an important component of the overall economic strategy and ensure 
its implementation. The main requirement for financial policy should be to its compliance with 
the chosen company's mission (goals and objectives) and of the marketing strategy, which 
currently holds the enterprise. The financial policy of the company is produced under the 
influence of economic policy. 

The development objective of the financial policy of the company should be to construct 
an effective system to manage its cash flow, providing the strategic and tactical goals of the 
company, expressed in maximizing profits, its financial strength and appeal. 

Under the financial strategy accordingly be understood set of methods by which financial 
policy will be implemented in practice now. In turn, financial strategy includes a set of specific, 
practical measures, methods and techniques of the selected financial strategy. In other words, the 
financial strategy is to ensure the implementation of strategic goals and mission of the enterprise 
at the lowest cost in the current period. 

The development and the final formation of the financial strategy can be achieved by 
modeling a large number of financial situations, identify and anticipate future changes in the 
results with the use of the chosen tactics in order to achieve the desired economic results. 
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Obviously, when the financial strategy internally and externally is fully consistent with the 
production and marketing strategies, we can talk about the maximum value of the business. 

We believe that the composition of the main directions of development of financial 
policy, indicated in guidelines, in fact it is the methods of implementation and maintenance of 
financial strategy. In practice, as we know, have confirmed such a combination of economic, as 
the accounting policy, tax policy, depreciation policy. However, based on the understanding of 
the contents of these concepts, it should be again emphasized that these "politics" are nothing 
else than the methods of implementation of the financial strategy in specific areas. 

Characteristics of each area of financial strategy indicates the presence of a specific set of 
practice tactical methods of their implementation. The task of making this or that decision 
involves choosing the most favorable option as inefficient decision may reduce earnings or result 
in losses as a result of financial and economic activity of the enterprise. 

Development and implementation of accounting policies related to the practical 
implementation of accounting in the enterprise, from its proper understanding and formation 
depends largely on the economic efficiency of enterprises. Without going into detail on the 
content of the accounting policies, we note that despite the fact that the accounting policies - a 
relatively new phenomenon in financial theory and practice of domestic enterprises, the 
implementation of the financial strategy of the most methodically developed and provided the 
regulatory framework. With the accounting policies the company is able to optimize the 
variables affecting the operations of the enterprise. In addition, from the point of view of 
financial results for its accounting policy is important tax consequences. It is believed that the 
accounting policies can be seen as a means of protecting the interests of the enterprise to external 
users of financial information in the first place to the tax authorities. 

Unfortunately, the generalization of the experience of domestic enterprises shows that 
businesses often formally belong to the conduct of the accounting policies. It is not always 
assessed the potential impact of the choice of a particular method of accounting for the value of 
balance sheet items, the formation of the cost of the final financial result, the tax base a number 
of taxes, the value of equity and debt. We believe that in the near future, the situation should be 
changed, since the benefits of well-formed accounting policies are clearly on the surface. 

The next important method of implementing the financial strategy is the formation of tax 
policy. Noteworthy is the absence of clear all the accepted definition of tax policy in the 
economic literature and regulatory documents. The absence of sound algorithm of actions and 
motivations guiding the development of tax policy in the legal literature is due to the fact that tax 
policy should ensure a harmonious link performance of the company with national objectives 
through the unconditional implementation of tax laws. And accordingly the apparent paradoxical 
situation would be the state's desire to develop and validate the main directions of tax 
optimization for businesses. Rather, the government is interested in developing such an 
unambiguous tax law does not allow enterprises to legally minimize tax. At the same time, in an 
environment where there are tax and accounting, needs clear comments from the public 
authorities on the release of this relationship and contradictions. On the contrary, in practice, has 
significant experience of tax optimization and often implemented tax optimization schemes are a 
trade secret. 

We define our position on the formation of the tax policy of the company. Under the tax 
policy we understand the choice of methods of conducting monetary relations ventures with 
other counterparts of the market, minimizing the amount of all taxes with tax compliance and 
providing, respectively, maximizing profits while minimizing costs. In our view, the main 
criterion for choosing the best option is the optimal tax policy target is tax payments. Achieving 
tax optimization is possible through the following ways. The first direction is based on the use of 
current legislation, regulations and clarifications on tax issues. So, in order to optimize the tax is 
being widely used in practice calculations using third party promissory notes, as until now the 
law makes no express provision is whether the receipt of third party promissory notes in payment 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  92

for goods under a contract of sale and the fact that the implementation of the enterprise using a 
promissory note schemes have a delay in the payment of taxes. 

The second area of tax optimization is the extensive use of commercial contracts, for 
which no explanation of accounting and taxation. Until recently, it was the trust agreement, 
grants, assignment, security interest in the collateral property. 

An important area of tax optimization is the selection of a more favorable from a tax 
point of view of the location of the organization, its governing bodies, major industrial and 
commercial units, the choice of the legal form of the organization, its structure-specific activity. 
A large number of exemptions from payment of taxes under the legislation and makes it relevant 
to this method as the most effective use of tax incentives in assessing the taxable income and the 
calculation of tax liabilities. 

The choice of options to optimize the tax should be based on careful calculations of 
options of direct and indirect taxes, sales taxes on the results of operations relating to a specific 
transaction, depending on the different legal forms of its realization. As practice shows, there is 
no net financial schemes, and one of its members has certain tax losses. 

On the issue of dividend policy, we note that it must conform to the overall economic 
development strategy and related to the potential growth of the company, which is an important 
factor in attracting new shareholders. Dividend policy should be based on the needs of the 
enterprise. Therefore, each company must choose a subjective policy, based primarily on their 
features. In practice, identified two fundamental invariant related problems to be solved in the 
process of selecting the optimal dividend policy is to ensure the maximization of the total wealth 
of shareholders and shareholders sufficient funding. These tasks are essential in dealing with all 
the main elements of the dividend policy: sources of dividends, the order of payment, the types 
of dividend payments and others. 

The emergence of corporate ownership in our country due to the conduct of large-scale 
privatization. As a general rule, dividends to shareholders in such societies are not paid. 
However, the development of corporate securities market makes this issue important as the size 
of the dividend paid per share has a significant impact on the price of the shares. 

We believe that the purpose of the dividend policy is to look for sources of financing for 
development of the company. In the first case, it is based on the use of their own sources of 
funding, and the second - on the increase in the share premium received on the sale of shares at a 
premium. No single algorithm is formalized in the development of the dividend policy does not 
exist. It is determined by many factors, including the hard to formalize, such as psychologically. 
Therefore, each company must choose his own subjective policy based, above all, of its inherent 
characteristics. 

Development of pricing policy as an integral part of the financial strategy is important for 
Kazakh companies because the successful conduct of their business in the future depends largely 
on their chosen strategy and tactics of pricing, the reference points of effective organization of 
modern marketing policy of economic entities. 

The correct choice of pricing model sustainability of the enterprise solutions depend on 
its long-term and short-term objectives of maintaining solvency of enterprises and improve the 
profitability of its business to improve the price of the enterprise and attract additional sources of 
funding. 

The current situation demands that domestic enterprises in the development of pricing 
decisions shift the focus from costly pricing in the market. The price should be determined by the 
market on the basis of market information, the results of cost management and cost optimization 
and not just on the basis of established system of accounting and cost analysis. Well-timed 
change in the status of prices made by the Tax Code of the Republic of Kazakhstan, which 
provided real autonomy in the formation of prices Kazakh companies. We are talking about the 
possibility of the lower cost without subsequent additional taxation. Policy borrowing, credit 
policy development within the financial strategy is focused on attracting and maximum use of 



Вестник университета Кайнар, №3/2018 

  93

money capital. The choice of method depends on the investment policy of the chosen enterprise 
management of current liabilities. 

An important area of the financial strategy is the management of working capital, which 
includes inventory management, accounts receivable, prepayments, cash and short-term 
investments. The tactics of working capital management involves both specific techniques and 
methods of managing each element of current assets, and a whole collection of them. The main 
objective of working capital management is to increase the return on assets. 

Management of working capital is a skillful balance between the risks associated with 
liquidity, disruption of production plans due to the lack of raw materials, lack of capacity to meet 
consumer needs and product risks from "freezing" of money in raw materials, finished goods and 
receivables. 

Increase asset turnover achieved by reducing working capital or fixed assets. To do this, 
considering the sale or write-off of unused or inefficiently used equipment, reduction of non-
productive assets, reduce inventories of raw materials, work in process, finished goods, and 
reduce accounts receivable. 

The above methods of working capital management are specified through the use of 
techniques developed in relation to each component of working capital: inventories, finished 
goods, accounts receivable. 

For most industrial stocks are the most important assets. The main purpose of inventory 
management (inventory, work in process, finished goods inventory) is to ensure the smooth 
production of products in the right quantity and in a timely manner. Effective management of 
inventory to reduce storage costs of inventory, reduce the loss of production due to shortages of 
materials, minimize excess inventory, increasing transaction costs and distractions of scarce 
funds. 

Each company interested in questions of production and product mix to ensure maximum 
profit. Accordingly, the choice of the optimal assortment structure necessary to analyze the cost 
of production, the definition of contribution margin and profitability of each product, the analysis 
of market prices and sales opportunities, identification of bottlenecks and constraints in the 
production and sales of products, identifying the most profitable products on the set priorities 
payment options assortment and pricing policies. 

Reliable prediction of sales should be based on the information on the working capital 
that can be sent to the increase in production of the most profitable types of products, defined on 
the basis of the analysis of the assortment. Thus, the problems of analysis and the choice of 
assortment, sales planning, working capital management are interrelated and are included in the 
overall system of financial management. 

With the continued non-payment of special importance receivables management, which 
involves primarily control over turnover of accounts receivable. Of great importance are the 
selection of potential buyers and the conditions of payment for goods provided for in the 
contracts. 

Receivables management techniques include: consideration of orders, invoicing and 
establishing the nature of accounts receivable, assessing the real value of existing accounts 
receivable, status monitoring, payments to customers for delayed or overdue debts, an analysis of 
outstanding debtors to identify "non-payers" or chronic debtors , strengthening the work of the 
Debtors, the revision of the ratio of sales on credit and prepaid depending on the consumer's 
credit history, analysis of receivables by type of product in order to identify the most unfavorable 
from the point of view of collection of goods, decrease in accounts receivable in the amount of 
bad debt, targeting a the greatest possible number of buyers to reduce the risk of non-payment by 
one or a few large customers, accelerating the turnover of the average indebtedness of individual 
borrowers (the sum of the supply multiplied by the number of days of receiving the product by 
the consumer prior to collection of cash received), control of the ratio of accounts receivable and 
accounts payable and balance their trends, discounts for early payment to increase the rate of 
collection, review the possibility of selling the receivable. 
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Much attention in the management of accounts receivable in the enterprise should be 
given to the development of flexible contracts with different payment terms, which include a full 
or partial payment in advance. This technique discounts instead of separate individual-specific 
discounts to customers should allow to assess the impact of discounts on the financial results of 
the company, to set targets for different types of sales. For example, some credit sales can be 
reserved only for prospective customers who currently do not have available funds. 

An important area of efficiency of working capital is cash management, which involves 
determining the optimal balance between maintaining the current pay and obtain additional 
income from the investment of these funds. Management of cash flows includes cash flow 
accounting, cash flow analysis, budgeting funds. 

The main objective of cash management is to identify the reasons for the lack of funds, 
identification of sources of income and areas of use. The following alternatives to increase cash 
flow: improved management of payables and receivables, investments in fixed assets and 
property, providing discounts to customers in the event of early payment and the use of barter 
transactions, increased selling prices of products, reduction of credit sales, obtaining more 
favorable credit from suppliers, the use of discount suppliers. 

We believe that the formulation of the intersection between financial policy, strategy and 
tactics, as well as its comprehensive discussion in the end will allow to develop a common 
vocabulary, a clear description of each category and will provide practical assistance to 
ultimately finance managers in their difficult work. 
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