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адрес. 

Рукописи статей передаются в редакцию журналов лично автором, или нарочным, на 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

 
ТЕОРЕТИКАЛЫҚ ЛЕКСИКОГРАФИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 

 
Умерханова А.Б., 

«Қайнар» Академиясы магистранты 
 
Мақала шағын көлемді біртілді сөздіктің ғылыми негіздерін, сөзтізбе құрамы мен 

құрылымдық ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Осы сала бойынша қазақ тіл білімінде 
жүргізілген зерттемелердің көпшілігі өзге тілді азаматтарға арналып жасалатын екітілді 
аударма сөздіктердің құрылымын қарастыруға бағышталған болатын. 

Түйін сөздер: тіл білімі, лексикография, сөздіктер, лингвистика. 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 

Умерханова А.Б., 
Магистарант Академии «Кайнар» 

 
 

Статья посвящена изучению научных основ малогабаритного одноязычного 
словаря, состава и структурных особенностей словаря. Большая часть исследований в 
казахской лингвистике в этой области была посвящена рассмотрению структуры 
двуязычных переводческих словарей для иноязычных граждан. 

Ключевые слова: лингвистика, лексикография, словари, лингвистика. 
 

SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THEORETICAL LEXICOGRAPHY 
 

Umerhanova A.B., 
undergraduate of the Kainar Academy 

 
The article is devoted to the study of the scientific foundations of a small-sized 

monolingual dictionary, the composition and structural features of the dictionary. Most of the 
research in Kazakh linguistics in this area has been devoted to the structure of bilingual 
translation dictionaries for foreign-speaking citizens 

Keywords: Linguistics, lexicography, dictionaries, linguistics. 
 
Адам баласының тілі - негізінен сөздерден тұратын тіл. Осыны білгендіктен Ф. 

Соссюр де «сөздердің тіл механизмінің өзегін құрайтындығын» айтып еді [1, 143]. Осыған 
ұқсас пікірді орыс ғалымы А.И. Смирницкий де айтқан болатын: «Сөз – тілдегі сөздік 
құрамның негізгі бірлігі ғана емес ол, сонымен қатар, жалпы адамзат тілінің орталық 
өзегін құрайтын бірлік» [2, 183]. «Лексикография – лингвистикалық қызметтің барлық 
нәтижелерін жария етіп, жарыққа шығаратын негізгі канал» (В.В. Морковкин) екендігін, 
оның үстіне, тіл білімі ғылымындағы жеке сөздің, сөздік бірліктің барлық қасиеттерін 
жинақты түрде қарастыратын бірден-бір саланың да лексикография болып 
табылатындығын тілші қауым біледі. Осы тұрғыдан лексикографияны тіл туралы ғылым 
санатындағы лингвистика мен тілді танып білуге ықыласты қоғам арасын жалғайтын 
тілдесім қызметі десе де болғандай. 

Қазіргі кезде лексикографияның негізгі салалары ретінде жалпы лексикография, 
терминологиялық лексикография, есептемелік лексикография және оқу лексикографиясы 
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қалыптасып үлгерді. Олардың өздерінің ішінде де жаңа салалардың бой көтеруі – табиғи 
процесс. Мысал үшін терминологиялық лексикография саласында деректерді автоматты 
өңдеу мен сөздіктерді машина (электрондық есептеуіш машиналар) көмегімен түзу қолға 
алынуда. Лингвистиканың қоғам алдында есеп беретін, қоғамға көрсететін басты өнімі – 
сөздік. Тіл білімі ғылымынан хабары жоқ қарапайым қоғам мүшесінің түсінігі бойынша, 
жалпы лингвистиканың бар болмысын ақтайтын жалғыз өнім – сөздік. 

Адамзат қоғамында практикалық лексикографияның пайда болып, сөздіктердің 
түзіле бастағанына төрт мың жылдан астам уақыт өткен. Ал содан бергі кезеңде жасалған 
сөздіктердің жалпы саны, ХХ ғасырдың ортасында жасалған санақ бойынша, он мыңнан 
асқандығы белгілі. Лексикография мәселелерін зерттеушілер сөздік түзу саласында мол 
тәжірибе жинақталғанымен, сөздік құрастыру тәжірибелерін қорытып, ғылыми талдау 
жасаудың, оны жетілдірудің ғылыми-теориялық негіздемесін даярлау ісінің тым кеш 
қолға алынғанын айтады. Расында да, лексикография атты ғылым саласының XX 
ғасырдың ортасына дейін жетілген теориясының болмағандығы да шындық. Осы орайда, 
лексикография теориясының мәселелерін жүйелі түрде зерттеп, оны жеке ғылыми пән 
ретінде қарастырудың XX ғасырдың орта кезеңіне дейін яғни академик Л.В. Щербаның 
еңбегіне дейін [3] жүйелі түрде жүргізілмегенін айтпай отыра алмаймыз. Кеңес Одағы тіл 
білімінде лексикография теориясын алғаш рет қарастырған ғалым П.Н. Денисов болатын. 

Ғалымның еңбегінде негізінен сөздіктер типологиясы мен сөздіктің элементтері 
мәселелері сөз болады [4]. Лексикографияның теориялық мәселелерін жан-жақты зерттеу 
ісін оқу лексикографиясы саласында жалғастырған В.В.Морковкин жоғарыда аталған екі 
аспектіге тағы да бес аспектіні қосып, олардың жалпы санын жетіге жеткізеді 
(«лексикография» ұғымының мазмұнын ашу, сөздіктік лексикология, сөздіктердің типтері 
туралы ілім, сөздіктің құрылымдық элементтері туралы ілім, лексикографиялық 
құрастырманың негіздері туралы ілім, бастапқы сөздіктік материалдар туралы ілім, сөздік 
түзу ісін жоспарлау мен ұйымдастыру туралы ілім). Ғалым лексикография теориясының 
құрылымын төмендегі үлгі бойынша бейнелеуді жөн санайды: 

0.0 ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
1.0 теоретикалық лексикография 
1.1 лексикография теориясы 
1.1.1 «лексикография» ұғымының көлемін, мазмұнын, құрылымын анықтау 
1.1.2 сөздік лексикологиясы 
1.1.3 сөздіктердің жанрлары мен типтері туралы ілім 
1.1.4. сөздіктің элементтері мен параметрлері туралы ілім 
1.1.5 лексикографиялық құрастырма негіздері туралы ілім 
1.1.6 бастапқы материалдар (картотекалар) туралы ілім 
1.1.7 сөздік түзу ісін жоспарлау мен ұйымдастыру туралы ілім 
1.2 лексикография тарихы 
1.2.1 сөздіктер тарихы 
1.2.2 типтік лексикографиялық мәселелерді шешу тарихы [5] 
Біз теоретикалық лексикография мәселелері бойынша осы үлгіні қабылдай отырып, 

оны негізге аламыз. Сол себепті лексикографияның теориясына байланысты бұдан арғы 
зерттеу жұмысы осы жүйе бойынша жүргізіледі. Бұл саланы жеке ғылыми пән ретінде 
қарастырып, теориялық тұрғыдан зерттеудің қажеттілігі бірінші рет 1817 жылы неміс 
ғалымы Э.Манн еңбегінде сөз болды [6]. Сол кезден бері сөздіктер, бір жағынан, 
лексикографиялық практиканың нысаны, екінші жағынан, лексикографиялық теорияның 
зерттеу пәні болып табылады. 

Лексикографияның жеке ғылым саласы екендігі, оның өз ғылыми нысаны, 
болатындығы дәлелденді. Қандай түрлі сөздік болса да, оны түзу процесінде, белгілі бір 
тілге лексикографиялық сипаттама жасау кезінде лексикограф күрделі теориялық 
мәселелерге душар болады. Тіл-тілдегі жекелеген сөздердің мазмұны уақыт өткен сайын 
өзгеріске ұшырап, жаңарып отыратыны тәрізді, сол сөздерді тіркеп, түсіндірумен 
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айналысатын лексикографияның да ғылыми әдіс-тәсілдері жаңғырып отырады. Олардың 
жаңа типтері мен жанрлары пайда болуда. Қазіргі кезеңде лексикография лингвистика 
ғылымының аясынан асып ғылым мен техниканың жүздеген, мыңдаған салаларында 
қызмет жасауда. 

Теориялық проблематикасы бар, демек теориясы бар жеке лингвистикалық пән 
ретінде қарастырудың қаншалықты ақиқаттылығын анықтау үшін, ең алдымен, осы 
проблематиканың көлемін анықтап алу қажет. Сол үшін де лексикографияның басқа 
лингвистикалық пәндермен байланыстарын қарастыру 

қажет. Тілдегі сөздік құрамды тіркеп, көрсеудің тәсілдері мен көлемін зерттеуші 
теориялық пән ретінде лексикография әсіресе лексикологиямен тығыз байланыста. Тілдегі 
сөздік құрамды жүйелі түрде зерттейтін пән болғандықтан лексикология көбінесе 
лексикографиялық туындыларда бейнеленген материалдарды пайдаланады. Шындығында, 
лексикология лексиканың жекелеген фактілерін зерттеумен айналысатын болса, 
лексикография тілдегі лексикаға жаппай сипаттама жасаумен айналысады. Сөз мәселесін 
зерттейтін лексикология лексикография үшін ең маңызды нәрсені: ұлт тілінің сөздік 
құрамына толық сипаттама жасауды, ұлт тілінің сипатын ашатын ерекшеліктерді ашып 
көрсету ісін жүзеге асыра алмайды Сөздік мақала құрамында берілетін сипаттамада 
бірліктің жеке өзіне тән грамматикалық белгілер (категориялық, парадигматикалық, 
синтагматикалық) қамтылады. Сөздіктің көптеген түрлерінде, әсіресе аударма 
сөздіктерде, бұған қосымша қысқаша грамматикалық очерк беріледі. Демек, сөздік пен 
грамматикада да проблематика ортақтығы бар. Сөзге толық лексикографиялық сипаттама 
жасау кезінде оның фонетикалық ерекшеліктері де қамтылады. 

Лексикографияның негізгі қызметі лексикалық бірліктің мағынасын ашу 
болғандықтан ол сөздің мазмұндық құрылымының компоненттерін қарастыратын ғылым 
ретіндегі семасиологиямен тығыз байланыста дамып отырады. Осы тұрғыда, мысалы, 
сөздің басты, лексикалық мағынасынан өзге мағыналары мен мәндері туралы айтуға 
болады. Сөз болған мағыналар тілді тұтынушылар арасында белгілі бір сөздің мәніне 
қатысты болатын алуан түрлі мазмұнды белгілер мен жағдаяттардың жиынтығын береді. 
Демек, сөз мағынасының құрамы мен құрылымына, оларды сөздіктерде қамтудың әдіс-
тәсілдеріне қатысты мәселелер екі пәнге ортақ болып табылады. Лексикографиялық 
туындыларда ұлттық тілге тән ассоциациялар жүйесі бейнеленеді. Бұл мәселенің 
психолингвистикаға қатысы болатыны белгілі. Демек, лексикографияның дамуы үшін 
психолингвистикалық, этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық зерттеулердің 
нәтижелері маңызды болмақ. 

В.Г.Гак теоретикалық лексикографияның қарастыратын мәселелері қатарында 
сөздіктердің жалпылама типологиясы мен жаңа типтерін жасауды; сөздіктің 
макроқұрылымын зерттеуді (лексиканы сұрыптап алу, сөздер мен сөздік мақалаларды 
орналастыру принципі, омонимдерді беру, сөздікте және оның соңындағы қосымшада 
қосалқы материалдарды: грамматикалық мақалаларды, дәйектемелерді, т.б. беру); 
сөздіктің микроқұрылымын, яғни жеке сөздік мақаланың құрылымын (сөздің 
грамматикалық және фонетикалық түсіндірмесі, мағыналарға бөлу мен жіктеу, сөздік 
анықтамалардың түрлері, шартты белгілер жүйесі, тілдік дәйектеме материалдардың 
түрлері, фразеологияның берілуі, қосалқы деректерді орналастыру, т.б.) зерттеуді атайды 
[7, 258-259]. 

Теоретикалық лексикографияның құрамы туралы қазақ лексикографиясында бізден 
бұрын жүргізілген зерттеу жұмыстарында жақсы жазылған: «Қазіргі кездегі әлемдік 
лексикографияда қалыптасқан жіктеме бойынша теоретикалық лексикография өзара 
байланысты екі бөліктен: 

лексикография теориясы мен лексикография тарихынан құралады. 
Лексикографияның тарихы түрлі тарихи дәуірлер мен кезеңдерде жасалған сөздіктерге 
жалпыфилологиялық талдау жасап, оларды ғылыми айналымға қосу мәселелерімен 
айналысады. Лексикографияның теориясы сөздік түзу тәжірибесін қорытып, жүйеге 
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салады, сөздіктердің тарихи тұрғыдан қалыптасқан жанрларын жетілдірудің теориялық 
мүмкіндіктерін зерттейді. Сөздіктерді түзудің ұстанымдары (принциптері) мен әдіс-
тәсілдерін жасайды. Лексикографияның теориясы лексикографияның тарихына, 
лексикографиядағы отандық және әлемдік дәстүрлерге, сондай-ақ‚ теориялық 
зерттеулерге сүйенеді. Лексикографияның теориясы, тарихы, практикасы өзара бірлікте 
қарастырылатын‚ бірінсіз бірі болмайтын‚ бірімен бірі өте тығыз байланысты‚ біріне бірі 
тәуелді салалар болып табылады» [8, 25-33]. Біз де осы тұжырымды жөн көреміз. 

Лексикографияның теориясында қарастырылатын алғашқы мәселе, бірінші аспект 
– «лексикография» ұғымына анықтама беру болып табылады. Белгілі бір ғылым 
саласының арнаулы ғылыми тілін, ондағы ғылыми аппарат құрамын, ұғым мен зат, 
құбылыс атауларының табиғатын талдау ісімен салалық метатіл ілімінің айналысатыны 
белгілі. Лексикографияның да өз метатілі бар [9, 64-72; 10]. Ғалымдардың лексикография 
терминіне берген анықтамалары әртүрлі. Испан лексикографы Х.Касарес оны «сөздік 
жасау өнері» деп атайды [11, 28]. ХХ ғасырдың орта шеніндегі ғалымдар осыған ұқсас 
көзқарасты ұстанған: «Лексикография – сөздіктерді түзу өнері, сөздік түзу техникасы» 
[12, 9]. Кеңес Одағы тіл білімінің өкілдерінің пікірі бойынша лексикография – «сөздік 
түзу бойынша жасалатын ғылыми жұмыс» [13, 137; 14], «сөздік түзумен айналысатын 
ғылым түрі» [15, 173]. Лексикографияға үлкен лингвистикалық сөздікте: «сөздік түзудің 
теориясы және практикасымен айналысатын ғылым саласы» [14, 258-259] түрінде түсінік 
беріледі. Қазақ тіл білімінде аталмыш терминге берілген негізгі анықтамалардың бірінде 
(Ғ.Қалиев) ол екі мағынада: 1) сөздік жасаудың теориясы мен практикасын зерттейтін тіл 
білімінің саласы; 2) белгілі бір тілдегі я ғылым саласындағы сөздіктердің жиынтығы – 
ретінде көрінеді [12, 197]. О.С.Ахманованың лингвистикалық терминдер сөздігінде: 1) 
сөздік түзу туралы ғылым; 2) тілдегі лексикаға сипаттама жасау ретінде сөздік түзу ісі; 3) 
тілдегі немесе білім саласындағы сөздіктер жиынтығы [15, 215] - деген анықтама беріледі. 
Кірме сөздер сөздігінде: 1) сөздік түзу ісі; 2) тіл біліміндегі сөздік түзудің теориясы мен 
тәжірибесін зерттейтін сала; 3) сөздік түрінде басылған еңбектердің жиынтығы, сөздік 
түріндегі әдебиет [14: 174, 336]. Кеңестік дәуірдегі екі тілді (аударма) лексикография 
теориясының негізін қалаған ғалым В.П. Берковтың пікірі бойынша, лексикография: 1) 
сөздік түзу ұстанымдарын зерттеумен айналысатын ғылым саласы, сөздік жасаудың 
теориясы; 2) сөздік түзу ісі; 3) тілдегі сөздіктердің жиынтығы; 4) елдегі сөздіктердің 
жиынтығы [12, 4]. 

Жоғарыда келтірілген анықтамалар бойынша дау айту қиын. Алайда, бұл жерде бір 
мәселені естен шығармаған жөн. Ол сөздің бастапқы этимологиясына қатысты мәселе. 
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ТАРИХ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 
 

Уалиев О.М., 
«Қайнар» Академиясы магистранты 

 
Мақаладақазақ тіліндегі тарихи атаулар мен терминдердің қазіргі кезге дейінгі 

дамуы мен қалыптасуын зерттеу, олардың тілдік, мәдени, тарихи өміршеңдігін 
айқындау. XX ғасырдың басындағы қазақ елінің тарихы қалыптасуына қарай 
терминдерді жүйелеп, олардың табиғатын зерделеу мақсатқа айналып отыр. Бұл 
мақсатты жүзеге асыру үшін мынадай міндеттерді шешу қарастырылады 

Түйін сөздер: Термин, қару-жарақ терминдері, әскери лауазымды білдіретін 
терминдер,ұжымдастыруға байланысты пайда болған терминдер. 

 
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ТЕРМИНОВ ИСТОРИИ 

Уалиев О.М., 
Магистрант Академии «Кайнар» 

 
Статья посвящена изучению развития и формирования исторических названий и 

терминов на казахском языке до настоящего времени, определению их языковой, 
культурной, исторической жизнеспособности. По мере становления истории казахского 
народа в начале XX века целью становится систематизация терминов и изучение их 
природы. Для реализации этой цели предусматривается решение следующих задач. 

Ключевые слова: Термин, оружейные термины, термины, обозначающие воинскую 
должность, термины, возникшие в связи с коллективизацией. 

 
WAYS TO CREATE HISTORY TERMS 

 
Ualiev O.M., 

Undergraduate of the Academy "Kainar" 
 
The article is devoted to the study of the development and formation of historical names 

and terms in the Kazakh language to the present time, determining their linguistic, cultural, and 
historical viability. As the history of the Kazakh people developed at the beginning of the XX 
century, the goal was to systematize terms and study their nature. To achieve this goal, the 
following tasks are planned. 

Keywords: Term, weapons terms, terms denoting military position, terms that arose in 
connection with collectivization. 

 
Термин мәселесі қазақ тіл білімінде жан-жақты зерттеліп келе жатқанымен, әлі де 

болса шешуді қажет ететін мәселелері баршылық. Осы уақытқа дейінгі еңбектерде 
терминдердің қолданылуы дәрежесіне көңіл баса аударылып,  олардың жасалу жолдары 
мен құрылымдық түрлерінің әдеттегі әдеби тіл нормасымен ара қатынасы әрбір салалық 
терминдерді зерттеуде көп айтылып жүр. Әрбір сөздің, терминдік тіркестердің сөйлемде 
қолдануда ғана мағынасы нақтыланады. 
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Терминді екі түрлі структуралық типтерге, яғни олардың құрылымдық болмысын 
екі ыңғайда бөліп қарауға болады: тілдік және тілдік емес деп. Бұлар белгілі бір 
терминологиялық жүйенің құрамына ене отырып, бір-бірінен ерекшеленетін де жері бар. 
(1, 18).  

Академик Ө.Айтбаев «Қазақ терминологиясының қалыптасуы мен дамуы» атты 
еңбегінде тілдік терминдерді былайша жіктейді: 

1. Термин сөздер (терминдік мәндегі сөздер). Бұлардың өзін бірнеше топқа бөліп 
қарау керек: 

а) түбір тұлғалы терминдер 
ә) туынды түбір терминдер 
б) күрделі терминдер (сложные термины) 
в) қысқарған күрделі терминдер. 
1. Буын қысқарту арқылы біріктіріп жасалған терминдер 
2. Аралас типті күрделі терминдер 
3. Қысқарған сөздерден жасалған аббревиатуралар. 
2. Сөз тіркесі түріндегі терминдер. 
а) Еркін тіркесті терминдер. Мұның құрамындағы әрбір компонент жеке тұрып 

термин бола алады. Ол басқа терминологиялық сөз тіркесінің қатарына енуі де ықтимал. 
ә) Еркін емес тіркесті терминдер, яғни бұлайша тіркескен терминдер құрамындағы 

сөздердің бәрі бірдей жеке тұрып термин бола бермейді. 
б) Фразеологиялық терминдер: ежелгі заман, азамат соғысы, ежелгі дүние тарихы 

т.б. мысалдар келтіреді де, тілдік емес терминдерге неше түрлі таңба белгілер, 
графикалық символдар, математикалық, химиялық формулалар мен цифрлар жатады деп 
көрсетеді. 

Бұлай жіктеу тек тіл білімінің терминдеріне ғана емес, сонымен қатар тарих 
терминдеріне де қатысты. Әр түрлі сөздіктерде берілген тарих терминдерін қарап 
отырсақ, оларды да дәл осылай жіктеуге болатындығын көреміз. Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдардан бері Мемтерминкомның бекітуімен салалық терминдер көптеп аударыла 
бастады, соның ішінде тарих терминдері де бар. Мысалы: автохтондар – ежелгі тұрғын 
халық, агрессия – басқыншылық, акция – бағалы қағаз, анархия  - биліксіздік, тәртіпсіздік, 
анналы – жылнамалар, аннона – жылдың астық салығы, апартеид – нәсілдік езгі, арбалет – 
атқылағыш, бей – бай, ақсүйек, барщина – еңбекпен өтеу, Богдыхан – ұлы хан, қасиетті 
хан, бейлербей – уалаяттық басшысы, босс – қожайын, бояре – шонжарлар, ірі байлар, 
боярская дума – боярлар кеңесі, великое переселение народов – халықтардың Ұлы қоныс 
аударуы т.б.  

Қазақ тілінде термин жасау күрделі мәселелердің бірі. Термин жасау негізінен 
тілдің сөзжасам  саласына кіретін мәселе. Термин жасауға ең бірінші түбір сөз бен 
қосымшалар қатысатын болса, одан басқа терминжасамның мынадай жолдары да бар: 
семантикалық тәсіл, морфологиялық немесе синтетикалық тәсіл, синтаксистік немесе 
аналитикалық тәсіл, калькалау тәсілі, өзге тілдерден дайын күйінде алу. Осы тәсілдердің 
ішінде біздің қарастырғалы отырған мәселеміз – тарих терминдерінің синтетикалық тәсіл 
арқылы жасалуы. Тілдің сөзжасам жүйесінің синтетикалық тәсілі тілдің сөздік қорының 
барлық саласын толықтыруға, байытуға, дамытуға үнемі қатысып келе жатқан  тілдегі өте 
көне және өнімді, белсенді сөзжасамдық тәсіл. Қосымшалы тілдерде синтетикалық 
сөзжасамдық тәсіл туынды сөз жасауда негізгі тәсілдер тобына кіреді. Түркі тілдері, оның 
ішінде қазақ тілі қосымшалы тілдер болғандықтан, сөзжасамның синтетикалық тәсілі 
тілімізде туынды сөз жасауда негізгі қызмет атқарады. Синтетикалық тәсіл арқылы 
туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет атқарады: лексикалық мағыналы сөз және 
сөзжасамдық жұрнақ.  

Синтетикалық тәсіл арқылы сөзжасамға қатысатын бұл тілдік бірліктердің 
әрқайсысының атқаратын өзіндік қызметі бар. 
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Туынды сөз жасауға қатысатын лексикалық бірлік туынды сөздің мағынасына 
арқау болады. Сондықтан да туынды сөз жасауға лексикалық мағыналы сөздер ғана 
қатысады. 

Белгілі тілші ғалым Н.Оралбаева: «Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 
сөздер туынды түбір деп аталады. Туынды түбір негіз сөз бен сөзжасамдық жұрнақ 
арқылы жасалады. ... Туынды түбірлер бір негізгі морфема мен бір көмекші морфемадан 
тұрады. Осы сияқты барлық туынды түбірлер негізгі морфема мен көмекші морфемадан, 
яғни лексикалық мағыналы сөз бен жұрнақтан тұрады», - дейді. (12, 35). 

«Сөз жасаудың синтетикалық амал арқылы жүзеге асатын түрі морфологиямен, 
морфологиялық категориялармен тығыз байланысты. Морфологиялық категория деп 
жалпы грамматикалық мағыналарды айтамыз». (7, 24 б.). 

Морфологиялық немесе синтетикалық тәсіл – түбір я туынды сөздерге қосымшалар 
жалғау арқылы жаңа сөз тудыру тәсілі екендігі белгілі. Мәселен қоғамдағы саяси-
әлеуметтік, экономикалық т.б. өзгерістер тілдегі көптеген терминдердің, атаулардың 
пайда болуына себеп болады. Демек, жаңа сөздердің көпшілігі түрлі жұрнақтар арқылы 
жасалған немесе шет тілінен сөз ауысу арқылы енген сөздер болады. Бұл тұста да қазақ 
тіліндегі қосымшалардың өзіндік үлес салмағы бірден анықталады. 

Тарих терминдері де басқа салалық терминдер сияқты әр түрлі сөз таптарына түрлі 
аффикстер, қосымша морфемалар қосылу арқылы жасалған. Қазақ тілінде түбірден кейінгі 
аффикстер бірінен соң бірі жалғана береді. Демек,  түбірден кейін бірнеше аффикстер 
жалғанып, жаңа бірнеше сөз тудыратын мүмкіншіліктер тарих терминдерін жасауда 
біршама қызмет атқарады.   

Морфологиялық немесе синтетикалық тәсіл дегенде қазақ тілінің сөз жасауға, сөз 
түрлендіруге қатыстырылатын қосымшаларының термин жасаудағы ролі жайында 
болмақ. (1,24). Мұндай терминдердің грамматикалық формаларын сөз еткенде, 
қосымшалардың терминжасам деңгейіне қарай өнімді, өнімсіз түрлері деп бөліп 
қарастыруды жөн көрдік. 

Тарих терминдерімен жұмыс жүргізу барысында төмендегідей жұрнақтарды 
кездестірдік: ең алдымен есім сөздер мен етістіктерден мамандық атауын жасаушы –шы, -
ші жұрнақтары өте өнімді жұрнақ болып табылады, өйткені біз қарастырып отырған 
терминдердің басым көпшілігі осы жұрнақтар арқылы жасалған. Олар тікелей түбірге 
және туынды түбірлерге жалғанады және орыс тілінен енген түбірлерге жалғану арқылы 
түрлі соғыс тақырыбына қатысты, тарихқа қатысты терминдер жасайды. 

1. Түбір сөздерге тікелей және туынды түбірге жалғантерминдерге мыналар 
жатады: алашордашы, арызшы,атшы,әмірші,бағындырушы, бақалшы, бауыршы, 
барлаушы, баршы,басқарушы, басқыншы, басмашы, билеуші, босқыншы,бүлікші, бітікші, 
бітімші, бітістіруші, даруғашы,дарымшы, даулаушы, даушы, дауласушы,даяшы (әмір 
иесінің бұйрық-жарлығын орындап тұратын, тәуелді қызметші),езуші, езілуші, елші, 
ереуілші, жазалаушы,жалшы, жаршы, жасақшы, жұмысшы, жаушы жаулаушы, 
жауласушы, жаугерші,жидашы(алым-салық жинаушы),  жүгінуші, 
жылнамашы,зеңбірекші, кектенуші, кектесуші,керуенші, көтерілісші,көздеуші,қарашы, 
қайыршы, қанаушы, қаналаушы, қоңтайшы, қосшы, құл иеленуші, құлданушы, құрбашы, 
лаушы, отарлаушы, отаршы, сақшы, садақшы, соғысушы,төңкерісші, төреші, тіленші, 
ұраншы, үкімші, шабуылшы,шабуылдаушы, шолғыншы, шапқыншы, шежіреші, 
шұбырынды. 

Мысалдар: Қиясбек қылаң атты барлаушы боп, Кез еді жіберілген отрядтан. 
(С.Мәуленов).Қызылотаудың басқарушысы Алма еді. (С.Мұқанов).Өткен соғыс кезінде 
неміс-фашист басқыншылары совет электр шаруашылығына ауыр зиян келтірді. 
(Әкімжанов).Кейбіреулер Рахметті басмашылар алып кетті деп шығарды. 
(С.Ерубаев).Уезден солдат келгенше, Ел езуші болыстың, ойран шықты төріне. 
(Н.Байғанин).Біздің тезистеріміздің ең маңызды негізгі идеясы не? Езілуші халықтар мен 
езушіхалықтардың арасындағы айырмашылық. (Ленин).Қошеметтің жөні деп қос 
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жалшысы, мағынасыз бет алды ыржақтаған. (Абай).Комсомолка Сәуле болған, жалшы 
әйелге Сәуле қорған.(А.Тоқмағамбетов).Фабрикаттар арзан жұмысшы күшін алатын 
болды.«Жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек елшіден» (мақал).Батареяның бар 
зеңбірекшісі осы жерде жиналып тұр еді. (ҚТТС.).Мыс.: Шернияз Баймағамбет сұлтанға 
қарашы болған. (Х.Досмұх.).Мен, міне, осы өмірдің сақшысымын. (А. Лекеров. Өмір).  
Осы өлкенің маңдайға басқан садақшысы, шабандозы Есбосынды Мұхаммед сұлтанға 
қызмет ет деп жіберген. (С.Санбаев. Аруана). Бақылау пунктінің айналасында 
байланысшы хабарман жауынгерлер өздерінің саяз окоптарында жатыр.(Б.М.).Пункттің 
тұла бойы көрінгенде көздеуші сержанттың «Огонь!» дегенінде зеңбіректің білте арқанын 
тартып қалды. (Б.М.). 

Орыс тілінен енген сөздерге жалғануы: ақ гвардияшы, бомбалаушы, 
гвардияшы,автоматшы, пулеметші,зенитші,сияқты әскери терминдерде келеді. Бұл 
туралы зерттеуші Н.Әшімбаева да (45) айтып кетеді.  

Мысалдар:Батареяда зенитші қыздар да бар еді. (ҚТТС.).Бомбалаушы сомолеттер 
үшін әуе жолын салумен шұғылдана отырып, бұл мырзалар өзара сөйлесуді де ұмытқан 
жоқ. (Бейбітшілік даусы). 

Сол сияқты қазақ тіліндегі өнімді жұрнақтардың бірі -лық, -лік /-тық, -тік, -дық, -
дік/ жұрнағы, бұл жұрнақтар арқылы да тілімізде тарих терминдері біршама жасалған: 
аталық, ақсүйектік, аламандық, атқамінерлік, ауылнайлық, бай-батшалық, бандылық, 
барымталық, бекзаттық, бекзадалық, балтырлық, (жауынгердің балтырын қорғайтын 
жарақ түрі), билік, биліксіздік, бодандық, болыстық, бұғаулық, бұғаусыздық, бұқаралық, 
бұқарашылдық, ғасырлық, елулік, еркіндік, бостандық, тәуелсіздік, графтық, 
жауынгерлік, батылдық, батырлық, жарлық, кедейлік, жарлылық, жүздік, кепілдік, 
князьдік, еріксіздік, кіндіктік,  кірмелік, келімсектік, қанағыштық, пайдакүнемдік, 
құлдық, тәуелсіздік, малайлық, одақтастық, патшалық, соғысқұмарлық, сұлтандық, 
әкімдік, теңдік, құқықтық, еркіндік, бостандық, төрелік, уәзірлік, ұлықтық, ханшылдық, 
шабармандық, шонжарлық. 

Мысалдар: – Бүгін өзіме беріңіз, билікті? Сынаңызшы, қайта беріңізші! – дейді 
Әкім Ермекке. (ҚТТС).Жүздік, елулік топ тағайындап, олардың бастарына батыл, өжет 
жігіттер беріп, мергендер тобын бөлек іріктеп, ең тәуір дегенін өз қарамағына жинады. 
(М.Жұмағұлов, Қыран.). Соғыс советі сардарды – командир, елулікті – взвод, атты 
жүздікті – эскадрон, жаяу жүздікті – рота, жасақты – полк деп өзгертті. (Ж.Тілеков. 
Жоңғар.).Желбіреді қызыл ту, Күн нұрындай елімде. Жалынындай еркіндік, сәуле шашты 
әлемге. (З.Шашкин).Республиканың партия ұйымы баспасөз бен баспа ісін жақсартуға, 
олардың жауынгерлігін көтеруге бағытталған едәуір зор жұмыс істеді. (ҚТТС).Әбіш 
жасынан кедейлік көрмегенмен де, пар ат жегіп көрмегеншамалы шаруаның бірі еді. 
(С.Көбеев).Иван Калитаның күштілігі сондайлық болған, ол өз князьдігіне белгілі тәртіп 
орнатып кеткен. (ҚТТС.). 

Тарих терминдерін жасауда-шылық, -шілік жұрнақтарының да қызметі зор: 
әміршілік, бақалшылық, барымташылық, басқыншылық,бітімгершілік, талаушылық, 
тонаушылық, басмашылық, билеушілік, бұқарашылық, босқыншылық, бүлікшілік, 
бүліншілік, бітімшілік, елшілік, езушілік,қанаушылық, жәбірлеушілік,жалшылық, 
жаугершілік, жаушылық, елшілік, уәкілділік, жұтшылықашаршылық, жоқшылық, 
жікшілдік, кедейшілік,көсемшілік, қанаушылық,қаналушылық,езілушілік, қосшылық,құл 
иеленушілік, меншіктенушілік, қанаушылық, малайшылық,ұраншылдық, үркіншілік 
(қуғын-сүргінге ұшыраушылық, жай-күй), шапқыншылық. 

Мысалдар: Интервенттер соғыс жөнінде беделінен мүлде айрылып, өздерінің 
басқыншылық жоспарларынан бас тартуға мәжбүр болды. (СССР Ж. С. Y сессиясы).... 
барлық кеңес бұқарашылдығының арқасында сатсиалдық жарыс жасауды ұсынып отыр. 
(Х.Досмұх).Өмірде езушілік бар дейтін, біз оны да көрмеген едік. (С.Ерубаев).Апаңа 
үйленген соң, екеуміз де жалшылықта жүрдік. (С.Мұқанов).Ат байланды белдеуге, 
Жаугершілік замандай... (О.Шипин).Жаушылыққа жүретін адам да табылды. (Айни). 
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Елбасы сапта тұрған бітімгершілік «Қазбат» жауынгерлерінің басқа да бөлімшелердегі 
басқа да сарбаздардың жай-күйімен танысты. (Е.Қ. газ). 

-уыл, -уіл жұрнағы да тарих терминдерін жасауда молынан кездесіп отырады, бұл 
жұрнақтар жөнінде Ахмет Байтұрсынов: «-уыл, -уіл жұрнақтары етістікке жалғанып, сол 
етістік көрсететін істі істеушіні айтады, мәселен, жаса-жасауыл, жорт-жортуыл, бөге-
бөгеуіл», - дейді. (61-256-б.). Бұл жұрнақтар қазақ және түркі тілдерінде молынан 
қолданыста болған және осы арқылы әскери, тарихи атаулар көп жасалған. 

Айдауыл, бақауыл, бөгеуіл, бекеуіл, барлауыл, ереуіл, ертәуіл (шолғыншы, 
барлаушы), жасауыл, жортуыл, жандауыл, кептеуіл, қайдауыл, қоруыл, қарауыл, 
сырғауыл, торуыл, тосқауыл, шабуыл,шығауыл, шабуыл, шырғауыл. 

Мысалдар: Айдауылдың алдына түспе, 
Аламанның талауына түспе. (Мақал).   
Халық бұқарасы патша үкіметіне қарсы бас көтеріп ереуіл жасауда еді. (С.Көбеев). 

Жасауылы үй тінтпек, қылыштары жарқылдап. (Жамбыл). 
Етістіктерге жалғанып есім тудыратын  -с, -ыс, -іс жұрнақтары да тарихи 

терминдер жасауда өнімді саналады.  
- атыс, арыс, болыс,райыс (басқарма бастығы, төрағасы),  соғыс,жылыс,ұлыс, 

ұрыс, шабыс, қорғаныс, жарылыс, тапсырыс; 
- бекініс, жер бөліс, келіс, кіріс, төңкеріс, жеңіс. 
Мысалдар: 1916 жылы он төрт болыс ел иіріліп, адам саудасы,  ар саудасы қызған 

кезде, сол базардың кіндігі болған көк үй әлі тұр. (Ғ.Мұстафин). 
Кірістен оқ заулап жүріп дәл кетті, 
Нақ сақпанның тасындай оқ зу етті. (Шақшақ Жәнібек батыр). 
Армияның негізгі мақсаты – ұрыс жүргізу. (Б.М.). 
Сарбаздардың дені бұрын ұрыс көрмеген жастар ғой. (Б.М.). 
Туынды етістіктерге - у жұрнағы қосылу арқылы да көптеген тарих терминдері 

жасалады: 
берілу, жеңілу, бодау, босу, ауа көшу, шұбыру, бұғау, бітісу, жауығу, қастасу, 

өштесу, жауласу, жүгіну, иелену, ие болу, меншіктеу, қожа болу, қамау, қоршау, қанау, 
қару, толқу (әділетсіз іске қарсы білдірілген жаппай наразылық), тіркеу, ұрысу, соғысу, 
қырғи-қабақ болу, шайқасу, жаумен алысу, атысу, шабысу. 

-лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу: 
-жаулау,барымталау, бұғаулау, даулау, жазалау,қамалау,отарлау, тақсырлау 

(тақсыр-тақсыр деп бас ию); 
-билеу,кәмпескелеу; 
-аттандау,қамалдау,соғысқа дайындау, президенттікке тағайындау, 

ұрандау,шабуылдау, босқындау; 
-үндеу; 
-Алаштау, жасақтау,ұлықтау. 
Өнімсіз жұрнақтар: 
-ық, -ік, -қ, -к; 
Алық, бүлік, жасақ, салық, кесік, сайдақ (ығай мен сығай, бай-болыстар), ұлық, 

шерік (жауынгер, сарбаз). 
–кер, -гер; 
Жаугер, жиһангер; 
Мысалдар: Елбасы сапта тұрған бітімгершілік «Қазбат» жауынгерлерінің басқа да 

бөлімшелердегі басқа да сарбаздардың жай-күйімен танысты. (Е.Қ. газ). Бақылау 
пунктінің айналасында байланысшы хабарман жауынгерлер өздерінің саяз окоптарында 
жатыр. (Б.М.). 

-шық;  
1. Сарайшық 
- сымақ; 
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атқамінерсымақ, болыссымақ, сұлтансымақ. 
Бұл мақалада тарих терминдерін жасайтын жұрнақтың он түрі берілді. Атап 

айтқанда –шы, -ші жұрнақтары арқылы 78 термин, -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік 
жұрнағы арқылы 58 термин, -шылық, -шілік жұрнағы арқылы 42 термин, -ыс, -іс жұрнағы 
арқылы 18 термин, -у жұрнағы арқылы 30 термин, -лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу 
жұрнағы арқылы 23 термин, -уыл, -уіл жұрнағы арқылы 21 термин, -ық, -ік, -қ, -к жұрнағы 
арқылы 8 термин, -кер, -гер жұрнағы арқылы 2 термин, -шық жұрнағы арқылы 1 термин, -
сымақ жұрнағы арқылы 3 термин – барлығы 284 термин қарастырылды, соның ішінде 
өнімді жұрнақтар арқылы жасалған тарих терминдерінің саны –270, өнімсіз жұрнақтар 
арқылы жасалған терминдер саны – 14. 

Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған тарих терминдерінің құрамы мен 
сөзжасамдық жұрнақтардың қызметіне қарай отырып, мынадай жағдайларды байқадық: 

1. Тарих терминдері бір дыбысты және екі дыбысты жұрнақтар арқылы жасалады: 
жасақ, кіріс, жаушы, босу, ұрысу, бітімгер т.б. 

2. Құранды жұрнақтар арқылы жасалады: айдау+ыл, ереу+іл, барымташы+лық, 
босқыншы+лық, сұлтансы+мақ, болыссы+мақ. 

3. Тіркесіп жасалған терминдер идеомалық тіркес арқылы жасалады: қырғи-қабақ 
болу. 

4. Тіркестің бірінші сыңары септік жалғауы арқылы, екінші сыңары тұйық 
етістіктен: президенттікке тағайындау. 

5. Кейбір тіркестен құралған терминдердің бірінші сыңарындасептік жалғаулары 
жасырын түрде, екінші сыңары –шы; -ші жұрнағы арқылы жасалады: құл□ иеленуші. 

Қорыта келе айтарымыз тарих терминдерін жасауда тілдегі белгілі үш тәсіл де 
түгел қатысады, соның ішінде  синтетикалық тәсіл арқылы жасалған терминдердің өте көп 
екендігін көреміз.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Ротманова Е.,  
Магистр психологии 
Еркинбекова М.А., 

Кандидат психологических наук, доцент 
 

Алкогольная зависимость относится к наиболее распространенным формам 
аддиктивных расстройств. Тот факт, что алкоголь относится к легальным 
психоактивным веществам, только усугубляет ситуацию. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, во многих странах, в том числе в Казахстане, 
производятся попытки по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма, однако до сих пор это не привело к каким-либо глобальным 
серьезным изменениям.  

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аддикция, алкоголизм, расстройства, 
социальная фрустрация.  
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Алкогольге тәуелділік - бұл тәуелділіктің бұзылуының кең таралған 
формаларының бірі. Алкогольдің заңды психоактивті зат екендігі жағдайды тек 
ушықтыра түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, 
көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда алкогольді асыра пайдалану және 
алкоголизмнің алдын алу әрекеттері жасалуда, бірақ біз мұны көптен бері жасай алмай 
келеміз. 

Түйін сөздер: алкогольге тәуелділік, нашақорлық, маскүнемдік, тәртіпсіздік, 
әлеуметтік фрустрация. 
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Alcohol dependence is one of the most common forms of addictive disorders. The fact 

that alcohol is a legal psychoactive substance only exacerbates the situation. According to the 
World Health Organization, in many countries, including Kazakhstan, attempts are being made 
to reduce the incidence of alcohol abuse and the prevention of alcoholism, but we have not been 
able to do this for a long time. 
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Этиология алкоголизма различна: сюда включают как психологические, 

биологические, так и социальные аспекты возникновения. Подобное расслоение говорит о 
неоднозначности, мультифакторности генеза алкогольной зависимости. Безусловно, 
наличие специфичного критерия определения причины формирования, рассматриваемого 
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в нашей работе заболевания, значительно облегчило бы выявление способов помощи 
данной категории больных.  

Среди множества исследований, осуществляемых с целью поиска путей помощи 
алкогольным пациентам, проводится изучение субъективного восприятия временного 
континуума зависимой личностью. Однако подобных исследований на сегодняшний день 
недостаточно. Именно поэтому в нашей работе предпринята попытка определить 
особенности временной перспективы личности у данной категории больных. 

Актуальность изучения алкогольной зависимости (АЗ) и совершенствование 
методов её лечения продиктована, продолжающей оставаться высокой, 
распространенностью, социальной значимостью и демографическими последствиями 
данного заболевания (Echeburua E. et al., 2005; Кошкина Е.А. и др., 2013). 

Обширные литературные данные свидетельствуют о роли личности и её 
патологических изменений в этиопатогенезе алкогольной зависимости (Филоненко Е.В., 
2006; Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2010; Lejuez C.W. et al., 2010; Hopley A.A., 
Brunelle C., 2012; Malmberg M. et al., 2012). Личностные особенности, выраженность 
которых у конкретного человека проявляется либо в виде акцентуации характера, либо 
достигает уровня расстройства личности (РЛ) рассматриваются как факторы риска 
развития алкогольной зависимости, обуславливая особенности её формирования и 
течения. Распространённость РЛ у пациентов с АЗ, по данным разных авторов, колеблется 
от 22 до 78% (Zimmerman M., Rothschild L., Chelminski I., 2005; Grant B.F. et al., 2006; 
Echeburua E., Bravo de Medina R., Aizpiri J., 2007). В то же время, относительно 
распространённости того или иного расстройства личности в популяции пациентов, 
страдающих АЗ существуют весьма противоречивые сведения (Rubio G. et al., 2007; 
Stinson F.S. et al., 2008). Считается, что формирование АЗ на фоне расстройств личности 
оказывает неблагоприятное влияние на развитие зависимости и её прогноз (Тальникова 
Е.С., Сидорова П.В., 2006). 

Не подвергается сомнению факт более высокого аутоагрессивного потенциала у 
лиц, страдающих АЗ, по сравнению с людьми без данного заболевания (Pompili M. et al., 
2010). Существуют сведения, демонстрирующие, что от 10 до 73% пациентов, 
страдающих АЗ, совершали попытки самоубийства (Cherpitel C.J. et al., 2004). 

Помимо классического аутоагрессивного поведения (суициды, парасуициды, 
самоповреждения, суицидальные мысли и тенденции) (Трайнина Е.Г., 1983; Амбрумова 
А.Г., 1997), у пациентов, страдающих АЗ, многократно повышается риск возникновения 
других проявлений аутоагрессии (саморазрушение в семейных отношениях, 
профессиональной сфере, соматическая аутоагрессия, рискованное и антисоциальное 
поведение) (Шустов Д.И., 2005, 2009; Steel P., 2007; Vohs K.D. et al., 2008; Бисалиев Р.В., 
2010; Меринов А.В., 2012). 

В то же время, нельзя не отметить важность личностного контекста в развитии 
аутоагрессивного поведения. Так, наличие у пациента РЛ, зачастую, рассматривается как 
фактор риска суицидального и парасуицидального поведения (Войцех В.Ф., 2007). 
Статистически значимо доказано, что сочетание личностного расстройства с алкогольной 
зависимостью многократно повышает риск суицидального поведения (Links P.S. et al., 
2003). 

Несмотря на множество проводимых исследований (Валентик Ю.В., 1995; 
Агибалова Т.В., 2001; Белокрылов И.В., 2006; Dethier M., Blairy S., 2012), личностно-
ориентированные подходы к психотерапии алкогольной зависимости нуждаются в 
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дальнейшей разработке. Мишенями для подобного рода психотерапевтической работы 
могли бы стать негативные родительские послания, оказывающие влияние на 
формирование личности в детстве, а также на проявления аутоагрессивного поведения и 
развитие алкогольной зависимости во взрослой жизни. Также, данная проблема 
исследовалась и на кафедре Педагогики, психологии и социальных дисциплин Академии 
Кайнар магистрантами Хушкельдиева С. (2016), Тохтахунова Г. (2013), под руководством 
доцента М.Еркинбековой. 

Употребление и злоупотребление психоактивными веществами (алкоголем, 
наркотиками, токсическими веществами) распространилось в последние годы во всем 
мире. Увеличивается число больных с зависимостью от психоактивных веществ, 
сопровождающейся психическими и соматоневрологическими расстройствами, что 
приводит к значительным социально-экономическим и моральным потерям. Растет число 
потребителей алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ среди подростков и даже 
детей.  

Вышеизложенное определяет медицинское и социальное значение проблемы 
злоупотребления психоактивными веществами и работы с данной категорией лиц.  

Зная индивидуально-личностные особенности лиц, страдающих аддикцией, можно 
сформулировать личностно-ориентированный подход в реализации для них комплексной 
программы восстановления. Для этого нужно знать ключи воздействия на личность, 
понимать основные нарушенные механизмы адаптации. 

Не до конца изучена зависимость социальной фрустрации и алкоголизма, локус 
контроля больных алкоголизмом, особенности самооценки и уровня притязаний.  

Поэтому важно изучать личностные особенности лиц с алкогольной зависимостью, 
чтобы находить новые рычаги воздействия на психику с целью усовершенствования 
комплексной системы реабилитации. Если не работать с психическим компонентом, не 
выстраивать у таких людей новые программы реагирования и адаптации, то они будут 
возвращаться к интоксикациям для того, чтобы суметь пережить реалии этого мира.  

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра диагноз 
«Синдром зависимости от алкоголя» устанавливается при соответствии как минимум, 
трем пунктам из приведенного ниже перечня: 1) сильное или непреодолимое желание 
употребить алкоголь; 2) затрудненный контроль употребления алкоголя; 3) состояние 
отмены при прекращении употребления или снижении дозы алкоголя; 4) толерантность, 
или необходимость увеличения дозы для достижения прежних эффектов; 5) нарастающее 
пренебрежение иными источниками удовольствия и видами деятельности в связи с 
увеличением времени, затрачиваемого на употребление алкоголя и последующее 
восстановление нормального состояния; 6) продолжающееся употребление алкоголя, 
несмотря на очевидные вредные последствия для физического и психического здоровья 
(Сиволап Ю.П., 2014) [19]. 

Этиология алкоголизма 
Существует множество этиологических теорий алкоголизма, которые разделяют на 

социальные, психологические и биологические.  Поэтому алкоголизм в полной мере 
можно отнести к биопсихосоциальным заболеваниям. Кроме того, в возникновении 
алкоголизма играют важную роль генетические аспекты. 

Известно, что дети, чьи биологические родители были алкоголиками, имеют в 4 
раза больше шансов заболеть, даже если не воспитывались ими (Ю.В. Попов, В.Д. Вид, 
1997). Генетическую обусловленность в развитии заболевания подтверждает множество 
близнецовых исследований [20]. 

К биологическим, в том числе, относят концепции, связывающие возникновение 
алкогольной зависимости с ферментативной недостаточностью, а также с изменением 
активности различных нейромедиаторов. 
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К социальным факторам, определяющим зависимое поведение, можно отнести 
социально-экономическую стабильность общества, наличие в нем определенных 
ценностей, нравственных устоев, а также влияние со стороны семьи, близкого 
социального окружения человека и др. (Мехтиханова Н.Н., 2014) [21]. 

Психологические факторы формирования зависимости можно разделить на 
внешние психологические факторы (влияние среды) и на особенности личностно-
психологического функционирования ставшего зависимым человека.  

Многие больные алкоголизмом объясняют свою тягу к алкоголю желанием 
избавиться от тревоги, стресса (В.Д. Менделевич, 2007). Подростки часто подражают 
взрослым, сверстникам. Немаловажную роль в формировании зависимости играет 
приводящий к злоупотреблению алкоголем у подростков поиск новых впечатлений на 
фоне неразвитой сферы потребностей, особенностей эмоциональной сферы (Егоров А. Ю., 
2002) [22]. Зачастую также воспитание ребенка по типу гипо- или гиперопеки 
способствует формированию аддиктивной личности. Если ребенку не хватает внимания со 
стороны родителей, у него происходит снижение самооценки, возникают комплексы 
неполноценности, ненависть по отношению к взрослым. Именно это подталкивает 
ребенка к поиску «новой жизни», употреблению спиртных напитков. Гиперопека, 
наоборот, может спровоцировать у ребенка активный поиск самостоятельности: 
употребляя алкоголь, ребенок демонстративно нарушает правила родителей, таким 
образом, принимая собственное решение (Назыров Р.К., Федоряки Д.А., Ляшковская С.В., 
2012) [23]. 

Основные паттерны употребления алкоголя 
К основным моделям употребления алкоголя можно отнести:  
1) Непатологическое употребление алкоголя. Сюда относят редкое и 

умеренное потребление спиртного, не влекущее за собой каких-либо негативных 
последствий. Однако даже умеренное употребление алкоголя может вызвать зависимость 
от алкоголя у предрасположенных к ней лиц. 

2) Запой. Н. Н. Иванец относит данный вариант злоупотребления алкоголем к 
периодическому типу и описывает его как периоды ежедневного употребления алкоголя в 
больших дозах, сменяющиеся интервалами частичного или полного воздержания от 
алкоголя различной продолжительности (Н.Н. Иванец, 2002) [24]. 

В. Д. Менделевич называет следующие особенности запойной формы 
злоупотребления алкоголем: «1) приступообразный характер; 2) непреодолимое влечение 
к алкоголю; 3) выраженный физический компонент алкогольной зависимости; 4) 
многодневное употребление больших суточных доз алкоголя; 5) полная утрата 
трудоспособности в период приступа; 6) анорексия» (В.Д. Менделевич, 2007, с. 178). 

В свою очередь, принято условно выделять истинные и псевдозапои. Различия 
состоят в том, что ложные запои связаны с внешними обстоятельствами, а истинные - с 
биологическими факторами. 

3) Непрерывное злоупотребление алкоголем. Данный паттерн в большей мере 
зависит от внешних обстоятельств и характеризуется отсутствием факторов, 
препятствующих злоупотреблению алкоголем. Непрерывное злоупотребление алкоголем 
чаще наблюдается в низших слоях социума. От остальных типов злоупотребления 
алкоголем непрерывное пьянство отличается стремительным развитием соматических 
нарушений и неврологических расстройств (В.Д. Менделевич, 2007). 

4) Ремиттирующий тип алкоголизма является промежуточным между 
запойным и непрерывным типами злоупотребления алкоголем. В случае, если проявления 
алкоголизма не носят необратимого характера, многолетняя ремиссия может значительно 
компенсировать расстройства, вызванные патологическим употреблением алкоголя. 
Выраженные же нарушения практически не снижаются и влекут за собой когнитивные 
нарушения различной степени тяжести. Такие больные болтливы, фамильярны, обладают 
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приподнятым настроением и не способны замечать нюансы в высказываниях и поведении 
других людей (В.Д. Менделевич, 2007). 

Классификации алкоголизма 
Существует множество подходов к классификации алкоголизма. Рассмотрим 

некоторые из них.  
В России широко используется классификация, предложенная А.А. Портновым и 

И.Н. Пятницкой (1971). В основу этой классификации заложен критерий течения 
алкоголизма. Выделяют три стадии, которые последовательно сменяют друг друга. На 
начальной стадии наблюдается болезненное, навязчивое влечение к алкоголю, происходит 
снижение контроля количества потребляемого алкоголя, возрастает толерантность. Во 
время средней стадии уже появляется абстинентный синдром с последующими 
попытками больного избавиться от неприятных ощущений с помощью очередной дозы 
алкоголя. Прием алкоголя становится систематичным, появляются признаки 
висцеральных и других нарушений. На третьей, или исходной, стадии формируется более 
интенсивное влечение к алкогольным напиткам, происходит падение толерантности к 
алкоголю, развиваются тяжелые соматические, висцеральные, неврологические 
нарушения (П.Д. Шабанов, 2003, с. 27) [25]. 

Классификация Е. Jellinek (1955) включает пять типов алкоголизма и описывает 
клинические его проявления. Каждая стадия обозначается буквами греческого алфавита: 

Альфа-алкоголизм отражает психологическую зависимость от алкоголя. 
Употребление алкоголя выступает в качестве способа избавления от различных 
эмоциональных переживаний. При этом способность контролировать дозу алкоголя 
сохраняется. Однако периодически употребление алкоголя влечет за собой нарушения 
межличностных отношений. По-другому этот тип алкоголизма называют «проблемным 
пьянством». Стадия бета-алкоголизма подразумевает эпизодическое или периодическое 
злоупотребления алкоголем при отсутствии признаков зависимости от него. Гамма-
алкоголизм уже отражает психическую и физическую зависимость от алкоголя, 
характеризуется повышением толерантности к алкоголю, утратой контроля дозы, а также 
соматическими и неврологическими нарушениями. На стадии дельта-алкоголизма 
человек способен контролировать дозы употребляемых спиртных напитков, но 
отсутствует возможность полностью отказаться от их употребления по причине наличия 
психической и физической зависимости. Эпсилон-алкоголизм - запойная форма 
алкогольной зависимости (В.Д. Менделевич, 2007). Альфа- и бета-алкоголизм не 
относятся к зависимости от алкоголя, в то время как остальные три формы характеризуют 
проявления алкогольной зависимости (П.Д. Шабанов, 2003). 

C.R. Cloninger (1987) выделяет два типа алкоголизма. Первый из них развивается у 
пассивно-зависимых лиц, склонных к тревоге и чаще обнаруживается в зрелом возрасте. 
Данный тип алкоголизма напоминает запойную форму. Второй тип наблюдается у лиц с 
антисоциальными установками и обычно начинается в юношестве. Этот тип 
характеризуется отсутствие способности к полному воздержанию от алкоголя, чаще 
приводит к депрессии и суициду (В.Д. Менделевич, 2007).  

В Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) 
расстройства, связанные с употреблением алкоголя, выделены в раздел 

«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 
веществ» (F1). В этот раздел включены разнообразные расстройства, тяжесть которых 
варьируется от неосложненного опьянения и употребления с вредными последствиями до 
выраженных психических расстройств и деменции, которые могут быть объяснены 
употреблением одного или нескольких психоактивных веществ. Вещество указывается 
первыми двумя цифрами после буквы F. Таким образом, рубрику F10 составляют 
психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя 
(Нуллер Ю.Л., Циркин С.Ю., 2005). Рассмотрим некоторые из них: 



Вестник университета «Кайнар», №3-2020 г. 

 20 

1) F10.0 Острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение). 
Состояние развивается после приема чрезмерного количества алкоголя. Клинические 
проявления включают нарушения интеллектуальной деятельности, эмоциональной сферы, 
моторики, вегетатики, социального поведения вплоть до агрессии и конфликтов с 
окружающими. Человек может проявлять как повышенную разговорчивость и 
общительность, так и стремиться к уединению и отмечать у себя сниженный фон 
настроения. Аффективные проявления могут быть лабильны: эпизоды смеха сменяются 
плачем, и наоборот.  

2) F10.2 Синдром зависимости от алкоголя. Больные, как правило, отрицают 
факт злоупотребления алкоголем. Зачастую отмечаются трудности в семейных 
отношениях, в профессиональной деятельности, частые вспышки раздражительности 
(Попов О.В., Вид В.Д., 1997). 

Клиническая картина и психологические характеристики зависимости от 
алкоголя 

Рассмотрим стадии заболевания с соответствующими его проявлениями.  
1) Первая стадия. Для данной стадии характерны:  
− Первичное патологическое влечение к алкоголю. Проявляется в потребности 

в приеме количества спиртного, достаточного для достижения опьянения, эйфории. 
Подготовка к приему алкоголя сопровождается положительными эмоциями и 
воспоминаниями о предыдущих выпивках; 

− Снижение количественного контроля. Алкогольная интоксикация после 
приема первых доз алкогольных напитков провоцирует дальнейшее употребление 
алкоголя до состояния более выраженного опьянения; 

− Рост толерантности к алкоголю. Изначально выпитая доза спиртного не 
вызывает желаемых приятных ощущений от опьянения и требуется продолжение 
употребления большего количества алкоголя; 

− Алкогольные амнезии. Из памяти могут выпадать отдельные фрагменты 
событий, происходивших в момент алкогольного опьянения (Шабанов П.Д., 2003). 

2) Вторая стадия формируется в возрасте 25-35 лет после злоупотребления 
алкоголем в течение 10-15 лет. Помимо утяжеления всех симптомов, характерных для 
первой стадии заболевания, появляется алкогольный абстинентный синдром, формируется 
эпизодическое или систематическое злоупотребление алкоголем, происходит заострение 
преморбидных черт личности.  

− Патологическое влечение к алкоголю приобретает спонтанную форму 
возникновения, возникает уже не только перед праздничными и торжественными 
событиями, но и в обычных бытовых условиях. Больные ищут повод для выпивки. Однако 
социально-этические нормы иногда позволяют отказаться от употребления алкоголя. 

− Симптом утраты количественного контроля. После приема первой дозы 
алкоголя, больной уже не в силах отказаться от второй.  

− Толерантность к алкоголю достигает апогея и остается на этом уровне в 
течение нескольких лет.  

− Алкогольные амнезии все чаще повторяются и касаются отдельных периодов 
опьянения. 

В целом, уменьшается длительность эйфории после употребления алкоголя. 
Человек становится раздражительным, недовольным или чересчур демонстративным в 
своем поведении. 

Алкогольный абстинентный синдром проявляется различными вегетативными 
нарушениями: потливость, снижение аппетита, сухость во рту, тахикардия, и длится не 
более одного дня. Больной желает опохмелиться. При многодневном употреблении 
алкоголя к вегетативным добавляются соматические и неврологические нарушения, 
длящиеся на протяжении 2-5 суток. Отмечается общее недомогание, слабость, нарушение 
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сна, тремор конечностей и т.д. В более тяжелых случаях абстинентный синдром 
сопровождается также психическими расстройствами, а именно тревожной пугливостью, 
чувством напряжения и опасениями за свое здоровье.  

Наиболее распространенная форма злоупотребления на второй стадии – 
постоянное злоупотребление алкоголем, которое сменяется псевдозапоями, или 
ежедневной выпивкой, связанной с внешними обстоятельствами. Впоследствии 
начинаются истинные запои, которые прекращаются также в связи с внешними 
причинами. 

Вторая стадия сопровождается изменениями личности в виде эмоциональной 
неустойчивости, огрубения, возбудимости, и появления алкогольной анозогнозии как 
недостатка критики к своему аддиктивному поведению. Подобные изменения личности 
могут послужить началом семейных проблем и потери профессионального статуса 
(Шабанов П.Д., 2003). 

3) Третья стадия также, как и вторая характеризуется ухудшением протекания 
болезненного состояния. Развивается в возрасте не старше 45-50 лет после длительного 
злоупотребления алкоголем в течение 15-20 лет. 

− Первичное патологическое влечение проявляется спонтанно, интенсивно, 
требует сиюминутного приема спиртного;  

− Утрата количественного контроля. Отсутствие алкоголя не является 
препятствием для его употребления. Больной способен отдать и сделать все что угодно 
ради выпивки. Может употреблять спиртное как в одиночку, так и в незнакомой 
компании; 

− Снижение толерантности к алкоголю. Алкоголик уже может перейти к 
употреблению более слабых алкогольных напитков.  

Поведение характеризуется уже не только раздражительностью, но и 
придирчивостью, агрессией, даже по отношению к близким людям. Но может 
наблюдаться и противоположная картина: больной сонлив, пассивен, неспособен 
выполнять целенаправленные действия. 

На третьей стадии наблюдается тотальная алкогольная амнезия. Абстинентный 
синдром сопровождается всеми видами расстройств: вегетативными, соматическими, 
неврологическими и психическими. Соматические последствия уже необратимы. 
Истинные запои сменяются периодами полного воздержания от спиртного. Изменения 
личности больного характеризуются алкогольной деградацией: ухудшение 
интеллектуально-мнестической деятельности, утрата критики к своему состоянию, 
эмоциональное огрубление, исчезновение семейных привязанностей, снижение 
трудоспособности. 

Наиболее частыми являются такие варианты алкогольной деградации: 1. изменения 
поведения проявляются агрессией, стремлением очернить окружающих, чрезмерной 
откровенностью; 2. беспечное благодушие с резким снижением критики к 
происходящему, алкогольным юмором в виде примитивных шуток; 3. пассивность, 
вялость, утрата интересов. 

Отсюда следуют различные социальные последствия: потеря семьи, работы, места 
жительства (Шабанов П.Д., 2003). 

Употребление спиртного часто является способом ухода от проблем. Люди, не 
научившиеся быть самостоятельными, за которыми с детства всегда принимали решение 
их родители, не умеют решать жизненные задачи, встающие перед ними. И употребление 
спиртного становится, своего рода, путем избегания проблем. Однако алкоголь не только 
не помогает перестать быть безответственным, а только лишь приводит к 
формированию еще одной проблемы - алкогольной зависимости. 

Еще одной психологической чертой алкоголика является эмоциональная 
незрелость. Начав злоупотреблять алкоголем, человек останавливается в своем 
личностном развитии. Человек избегает решения проблем, таким образом, в нем не 
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происходит изменений, способствующих взрослению, духовному росту. Такие больные не 
могут откладывать удовольствие и переносить физическую боль. Подобное поведение 
очень напоминает поведение ребенка. 

В нормальной жизни любому человеку приходится сталкиваться с трудностями, 
находиться в состоянии фрустрации, с которым приходится справляться. Зависимый от 
алкоголя человек обладает низкой толерантностью к фрустрации, не может перенести 
даже малейшие неудачи, сопровождающиеся невозможностью добиться поставленных 
задач, а также тревогой, напряжением, подавленным настроением. На подобные состояния 
алкоголик реагирует либо агрессией, гневом, либо снова прибегает к выпивке.  

Научившись эмоционально раскрепощаться в результате алкогольного опьянения, 
больные не умеют выражать свои чувства в трезвом состоянии. Если под действием 
алкоголя они становятся общительными, чаще говорят то, о чем думают, то вне опьянения 
они не могут выражать свои чувства осознанно, поскольку не умеют этого делать.   

Обладая низкой самооценкой, зависимые от алкоголя лица не относятся к себе 
уважительно, как к достойному человеку. А алкоголь меняет отношение к себе в 
обратную сторону. Выпивши, алкоголик становится уверенным в себе, хвастливым, 
выдает идеи величия: «я могу все». 

Больные алкоголизмом часто являются перфекционистами. Считают, что нет права 
на ошибку, все дела нужно доводить до идеального состояния. А если таковое выполнить 
не получается, лучший способ – не заниматься ничем. Единственное, что остается – 
выпить. 

На протяжении всего заболевания алкоголик испытывает чувство вины. Связано 
это может быть с тем, что больной совершил во время алкогольного опьянения, и с 
последующей реакцией семьи, коллег. Социальное порицание, недовольство приводит к 
усилению чувства вины, которое алкоголик не в силах терпеть, что опять является 
причиной для употребления алкоголя (Москаленко В., 2002). 

Возрастные аспекты алкогольной зависимости 
Подростковый возраст с присущими ему особенностями с давних пор считается 

фактором, способствующим развитию алкоголизма. Именно в этом возрасте начинают 
употреблять спиртные напитки большинство будущих алкоголиков (Егоров А. Ю., 2002). 
Если злоупотребление алкоголем начинается в этот период, риск развития алкогольной 
зависимости становится очень высоким. Главное отличие от взрослого алкоголизма 
состоит в том, что у подростков зависимость формируется уже в течение 2-4 лет.  И, чем 
меньше возраст, тем больше риск. Такое отличие связано с повышенной 
чувствительностью подростков к алкоголю (Морозов Г.В., 1983; Гавенко В.Л., 2003) [26]. 

Предрасполагающими к развитию алкоголизма являются биологические, 
социальные и психологические факторы. К биологическим относят различные вредности, 
перенесенные в детстве: задержка физического и интеллектуального развития, состояние 
психической заторможенности и возбуждения, девиантное поведение и другие. К группе 
социальных факторов относятся социальное окружение, отношение к спиртным напитком 
в семье, среди сверстников, отсутствие родительского контроля за поведением. Среди 
психологических факторов употребления алкоголя следует отметить особенности 
характера подростка. Подростки с неустойчивыми чертами характера объясняют прием 
спиртных напитков желанием повеселиться, гипертимные личности - бездельем, 
истероидные – привлечением к себе внимания, шизоидные – снятием робости и 
неловкости в общении, конформные пьют за компанию (Гавенко В.Л., 2003) [27]. 

Перечислим поведенческие реакции подростков, способствующие развитию в 
дальнейшем аддиктивного поведения. 

Реакция эмансипации является стремлением отгородиться от влияния взрослых, 
будь то родитель, учитель, то есть от покровительства, контроля, и поведение становится 
противоположным ранее привычному, подросток стремится к чему-то новому, отсюда и 
употребление алкоголя, наркотиков.  
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Реакция увлечения обычно противодействует аддиктивному поведению при 
наличии какого-либо не причиняющего вреда хобби. Однако, если единственным 
увлечением для подростка является общение с асоциальными сверстниками, высока 
вероятность начала злоупотребления ими алкоголя и других психоактивных веществ. 

Реакция группирования со сверстниками могут быть опасны в случае попадания в 
компанию сверстников, нарушающих общественные нормы, активно бунтующие против 
взрослых. Такая компания может стать «идеальной» средой для начала злоупотребления 
алкоголем (Личко, Битенский, 1991).  

Реакция имитации подразумевает под собой подражательное поведение, желание 
копировать поведение, пристрастия людей, являющихся объектом восхищения, 
почитания. Если такой объект ведет образ жизни, связанный с употреблением 
психоактивных веществ, подросток последует его примеру (В.Д. Менделевич, 2007). 

В отличие от подростково-юношеского алкоголизма, значительно более редким 
является алкоголизм в позднем возрасте. Подобные больные делятся на два типа: те, у 
кого алкогольная зависимость образовалась гораздо раньше, но впервые была выявлена 
лишь в зрелом возрасте; лица с истинным поздним алкоголизмом (Шабанов П.Д., 2003). 
Формированию алкогольной зависимости в пожилом возрасте предшествует 
возникновение чувства одиночества, ненужности, различные хронические боли, 
связанные с этим психосоматические страдания (Пятницкая И.Н., 2008) [28]. В случае 
алкоголизма в пожилом возрасте прогноз наиболее благоприятен, так как общее 
соматическое, неврологическое состояние людей данного возрастного периода не всегда 
позволяет переносить большие дозы алкоголя (Гофман А.Г., 2003) [29]. 

Гендерные различия при алкоголизме 
Мужской алкоголизм встречается чаще, чем женский. Такое положение 

обусловлено культурными представлениями о роли женщины в обществе и семье. Но за 
последнее время появилась тенденция к росту женского алкоголизма. Из пропорции 1:12 
распространенность достигла 1:5 (Альтшулер В.Б., 2010) [30]. 

Несмотря на то, что неизлечимость женского алкоголизма относится к области 
клинических мифов, половые различия, лежащие в основе алкоголизма, все же 
наблюдаются.  

Существует мнение, что женский алкоголизм в большей степени, чем мужской, 
связан со степенью психологического благополучия. Считается, что ощущение 
психологического неблагополучия является результатом плохого воспитания, наказаний 
от отсутствия ласки со стороны родителей в детстве, несчастной любви, всевозможных 
разочарований, связанных с противоположным полом и собственной внешностью. 
Женщины-алкоголики чаще жалуются на неудачно складывающуюся жизнь. У них 
возникают различные сексуальные нарушения, портятся отношения с семьей. Но жалобы 
больных обычно являются следствием, а не причиной алкоголизма (Альтшулер В.Б., 
2010). 

Выделяют следующие варианты алкоголизма у женщин. Злоупотребление 
алкоголем как способ адаптации к микросреде, например, к пьянству мужа, коллег по 
работе (адаптационный вариант). Формирование алкогольной зависимости в результате 
спаивания партнером, мужем или любовником (субмиссивный вариант). Алкоголизм как 
следствие психотравмирующих событий, например, развод, материальное 
неблагополучие, увольнение с работы, тюремное заключение близких родственников, 
соматическое заболевание (фрустрационный вариант). И алкогольная зависимость как 
сопровождение одиночества, что относится к депривационному варианту (Гофман А.Г., 
2003). 

Менделевич В.Д. (2007) высказал предположение, что половые различия в 
клинических проявлениях алкоголизма определяются не столько закономерностями 
развития и течения болезни, сколько отличиями мужской и женской психологии.  
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Картина опьянения у женщин довольно характерна. «Женщины легче теряют 
контроль над количеством выпитого. Довольно быстро возникают вегетативные реакции: 
глаза блестят, лицо краснеет. Скромная, сдержанная женщина становится развязной, 
иногда циничной: жестикулирует, говорит громко. Невнимание к себе рассматривает как 
личное оскорбление, может быть сексуально расторможена. Характерны выраженные 
колебания настроения: громко смеются, плачут, бьют посуду, обвиняют окружающих, 
иногда становятся замкнутыми, угрюмыми. После алкоголизации бывают подавлены. В 
трезвом состоянии либо стыдятся, либо бравируют количеством выпитого» (Егоров А. Ю., 
2002, с. 48). 

Для женщин характерен запойный тип употребления алкоголя (Альтшулер В.Б., 
2010). Известно также, что женщины обычно скрывают свое влечение к алкоголю, что 
связано с социальным мнением о женщинах-алкоголиках. Это также объясняет наличие у 
них алкогольной анозогнозии. В совокупности, эти факторы часто приводят женщину на 
лечение довольно поздно, что затрудняет успешность его проведения (Егоров А. Ю., 
2002). 

Супружеский алкоголизм  
Алкогольная зависимость одного из членов семьи неизбежно приводит к 

нарушению взаимоотношений в семье. 
Рассматривают три варианта супружеского алкоголизма: 
1) Алкоголизмом страдает муж.  
Существует мнение, что женщины для удовлетворения подсознательного чувства 

самоутверждения склонны избирать в супруги потенциальных алкоголиков. В случае, 
если муж пытается просить пить, женщина делает все возможное, чтобы изменить данное 
решение.  

Другие исследования жен алкоголиков касаются выявления у них невротических 
расстройств, связанных с постоянным стрессом из-за алкоголизации мужа. Однако было 
доказано, что возникновению подобных расстройств препятствует новое адаптивное 
поведение, активизация деятельности по улучшению сложившейся ситуации. 

2) Алкоголизмом страдает жена. 
Известно, что женщины-алкоголики испытывают больше трудностей в семейной 

жизни, так как супруги менее терпимы к пьянству жен. В связи с алкоголизацией жен, у 
50 % мужей появляются нервно-психические расстройства. Именно мужья чаще всего 
служат инициаторами развода в случае алкоголизма жены. 

3) Оба супруга больны алкоголизмом. 
Адаптация в таких семьях более удовлетворительна для обоих супругов, чем в двух 

вариантах семей, представленных выше. К супружеским парам общественное мнение 
относится более терпимо. Однако отношение к обоим супругам несколько различается. 
Жены алкоголиков в большей степени подвержены негативному общественному мнению 
(Менделевич В.Д., 2007). 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТАРИХИ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫ: ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН 
ҰСТАНЫМДАРЫ 

 
Досанбаева Г.И.,  

«Қайнар» академиясы магистранты 
 
Мақалада лексикографияның типологиялық және жанрлық түрлері арасында 

айрықша орын алатын сала – тарихи лексикография саласы екендігі. Оның өзіндік 
құрылымы мен мазмұнына сәйкес теориясының қалыптасып, дамығанына да көп уақыт 
өте қойған жоқ. Тарихи лексикографияның теория жүзінде қарастырылуы жалпы 
лексикографияның теориялық мәселелерімен ғана емес, теориялық және практикалық 
тіл білімінің тарихи лексикология, тіл тарихы, этимология салалары бойынша қол 
жеткен жетістіктерімен де байланысты. 

Түйін сөздер: мәтінмен жұмыс, тілдесім әрекеттері, сөздікпен жұмыс, диалог 
құру, тіл дамыту, сөздік қорды молайту. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА: 

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ 
 

Досанбаев Г.И., 
Магистрант Академии «Кайнар» 

 
В статье отмечается, что область, занимающая особое место среди 

типологических и жанровых типов лексикографии, – это область исторической 
лексикографии. Не так много времени прошло с тех пор, как его теория сформировалась 
и развивалась в соответствии с его собственной структурой и содержанием. 
Теоретическое рассмотрение исторической лексикографии связано не только с 
теоретическими проблемами общей лексикографии, но и с достижениями 
теоретического и практического языкознания в области исторической лексикологии, 
истории языка, этимологии. 

Ключевые слова: текстовая работа, диалогическая деятельность, словарная 
работа, диалог, развитие языка, развитие словарного запаса. 

 
HISTORICAL LEXICOGRAPHY OF THE KAZAKH LANGUAGE: 

STRUCTURE AND PRINCIPLES 
 

Dosanbayeva G.I., 
Undergraduate of the Academy "Kainar" 

 
 

The article notes that the area that occupies a special place among typological and genre 
types of lexicography is the area of historical lexicography. Not much time has passed since his 
theory was formed and developed in accordance with his own structure and content. Theoretical 
consideration of historical lexicography is connected not only with the theoretical problems of 
General lexicography, but also with the achievements of theoretical and practical linguistics in 
the field of historical lexicology, language history, etymology. 

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

 
Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы – мемлекеттік тіл ретіндегі қазақ тілінің 

тарихи негіздерін танытуға қызмет ететін ғылым саласы. 
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Тарихи лексикография саласының ғылыми негізде дамуы үшін қажетті 
алғышарттардың бірі – Отандық және әлемдік лексикографияның озық тәжірибелерін, 
лексикографияның теориялық тұжырымдарын ескере отырып, тарихи бағыттағы 
сөздіктердің жасалу ұстанымдарын анықтау. 

Сөздік – бөлшіктерден тұратын, бөлікке бөліп қабылдауды талап ететін жүйелі, 
күрделі құрылымды шығарма. 

Лексикографияның дамуына әр дәуірдің философиялық консепциялары да әсер 
етіп отырды. ХIХ ғасырдағы эволюционистік теория түсіндірме сөздіктердегі тарихи 
аспектіні бекіте түсіп, тарихи тіл білімінің гүлденуіне ықпал етті. ХХ ғасырда 
лексикография лексикология, тіл тарихы, сөзжасам, стилистика саласындағы 
лингвистикалық зерттеулер үшін жаңа мәнге ие болып,этимологиялық, тарихи, жиілік 
сөзіктердің, жазушы тілі т.б. сөздіктердің жасалуымен сипатталды. 

Теориялық лексикография ғылым ретінде ХХғасырдың екінші жартысында 
қалыптасты. Сөздіктердің бірінші ғылыми типологиясын,бірінші теориялық жіктелімін 
1940 жылы кеңес ғалымы Л. В. Щерба «Опыт общей теории лексикографии» атты 
еңбегінде жасады (6.88). 

Лексикографиялық еңбектердің ақпараттық мәліметі мол және мәдени құндылығы 
жоғары болады. Лексикография пәні сөздіктер жасаудың теориясы және практикасымен 
айналысады. Практикалық лексикография тілді ғылыми тұрғыдан зерттеп, қоғамдық 
маңызды қызметтер атқарды. Теориялық лексикография сөздіктің макроқұрылымын 
(лексиканы сұрыптау, сөзтізбенің көлемі мен сипаты, материалдарды орналастыру 
қағидалары) және микроқұрылымы (сөздік мақаланың құрылымы, сөздік анықтаманың 
түрлері, сөз туралы әртүрлі ақпараттардың қатысы, тілдік деректеме материалдардың 
түрлері т.б.) зерттеу, сөздіктердің типологиясын жасау, лексикография тарихын зерделеу 
тәрізді кешенді мәселелерді қамтиды. Лексикографияның нәтижелерін көптеген ғылым 
салалары пайдаланады. Әрбір сөздік мақаладағы ақпарат үлкен зерттеу жұмысының 
нәтижесі болып табылады (7.89). 

Лексикограф оқулықтың авторы секілді өз атынан сөйлемейді, ол қоғам мен жеке 
адам арасын жалғастырушы, яғни тілдің ұжымдық жеткізушісі. Лексикограф – ұжымдық 
білімді жеткізуші кәсіби маман. 

Лексикографияның негізгі бірлігі – сөз. Егерде грамматика, лексикология, 
семасиология және стилистика өздерінің ұстанымдарын дәлелдеу үшін жекелеген 
мысалдар арқылы дәйек келтірсе, лексикография сипаттайтын ғылым ретінде тілдің 
барлық сөздік құрамын көрсетеді. Сондықтан басқа лингвистикалық пәндер толық 
ауқымда қамти алмайтын тілдің сөздік құрамын лексикография өзіндік ерекшеліктерімен 
қамти отырып, лексикография теориясының маңызды бір бөлігін құрайды. Бұдан 
шығудың практикалық жолы кез келген лексикографиялық жоба үшін сөзтізбенің ғылыми 
негіздемесін жасау болып табылады. 

Сөздіктер қоғамдық қажеттіліктен туындайды. Лексикографияның практикасы 
лексикографияның теориясынан бұрын қалыптасып, сөздіктер тіл білімінен бұрын пайда 
болған. Лексикография теориясының жеке сала болуы оның лексикография тарихы және 
практикасымен өзара байланыста болуымен, қоғамдық ғылымдарға тән сипатта көрінді. 
Белгілі бір елдегі практикалық лексикографияның дамуына нақты тарихи талдау және 
лексикографияның дамуына нақты тарихи талдау және лексикографияның белгілі бір 
кезеңдегі тіл білімі, философия, дүниетаныммен байланыста қарау осы саланың 
теориялық негіздерін құрайды. 

Жоғарыда айтылғандарды түйіндесек, лексикография жеке лингвистикалық пән 
ретінде өзінің мәдени-тарихи (филологиялық), әлеуметтік-семиотикалық, әлеуметтік-
психологиялық және логика-кибернетикалық сипаттағы теориялық мәселелері бар ғылым 
саласы. 

Тарихи бағыттағы сөздіктер іс жүзінде ежелгі дәуір, орта ғасырлардан бері 
қолданыс тапқанымен, оның теориясының қалыптасып,дамығанына көп уақыт өте қойған 
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жоқ. Теория жүзінде қарастырылуы жалпы лексикографияның теориялық мәселелерімен 
тығыз байланыста болды. 

Соңғы уақытта тарихи лексикографияның теориясы мен практикасы перифериялық 
аймақтан орталыққа ауысып, әр тілдің тарихына қатысты жалпы лингвистикалық күрделі 
мәселелерді шешумен айналысуда. Қазір ғылымда қалыптасқан жағдай бойынша, 
көптеген жалпы теориялық мәселелердің шешім табуы тарихи бағыттағы үлкен кешенді 
лексикографиялық ұйымдардың жұмысына тәуелді болып отыр. Г. А. Богатова тарихи 
бағыттағы сөздіктерді былайша бөледі: 1) этимологиялық немесе тарихи-этимологиялық; 
2) тарихи; 3) диалектологиялы сөздіктер 

Тарихи бағыттағы сөздіктер 
 
 
 
Тарихи сөздік 
Диалектологиялық сөздік 
Этимологиялық сөздік 
Лексикалық құрамның тарихымен айналысатын аты аталған үш лексикографиялық 

бағыттың, үш жанрдың сөз тарихын жан-жақты тұтастай қарастырып, кең тілдік ая мен 
сөз тарихын барынша кеңейтіп «оқуға» бірлесе күш салу қажеттігі туындайды.  

Этимологиялық лексикография сөздің құрылымы мен генетикалық тарихына үңіле, 
тереңірек қарайтын, өзіндік қалыптасқан тәсілдері бар көне дәстүрлерімен келе жатқан 
жанр. 

Диалектологиялық лексикография тілдегі жергілікті лексиканың тарихы, оның 
ауызша түрі мен лексика-семантикалық процеске әсері жайындағы мәселелермен 
айналысады. 

Тарихи лексикография сөз тарихын жазба тіл кезеңдері тұрғысынан 
қарастыруымен шектеледі. Тарихи лексикография жалпыфилологиялық сөздіктерде сөз 
беруде жазу мен тілдегі сөздің қызмет ету аясының заттық-семантикалық тәсіліненазар 
аударады. Сөздің жазбаша түрі әртүрлі тарихи еңбектерден, сөздіктерден алынады. Олар 
сөзді әр қырынан, сөздің фонетикалық және графикалық бейнесі, парадигмалық 
тұлғалардың дамуы, семантикалық даму процестерін қарауға мүмкіндік береді. 

Қазақ тілінің тарихи лексикографиясының сызбасын былай көрсетуге болады: 
Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы 
  
Тарихи сөздік 
 
Дерек көздер 
 
Тарихи бағыттағы сөздіктер 
 
Сөз тарихы туралы ғылыми-тәжірибелік зерттеулер 
 
Тарихи картотекалық қор 
 
Жазба ескерткіштер 
 
Этимологиялық сөздік 
 
Диалектологиялық сөздік 
 
Кезеңдер бойынша жасалған тарихи сөздік 
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Жазушы тілінің сөздігі 
 
Ғылыми теориялық зерттеулер 
Тарихи сөздіктің дереккөздеріне бұрынғы шыққан сөздіктер және жалпы 

бағыттағы сөздіктер тарихи картотекалық қор, тарихи-лексикологиялық ізденістер, 
ғылыми-тарихи зерттеулер, сөз тарихы бойынша аналитикалық басылымдар мен 
жарияланымдар, мұрағат материалдары т.б. кіреді. 

Тарихи лексикография – қазақ тіл білімінде бұрын арнайы зерттелмеген 
салалардың бірі. Мемлекеттік тіл ретіндегі қазақ тілінің тарихи негіздерін анықтау 
мақсатындатарихи сөздік құрамды жүйелеп, жинақтау, оның кешенді ғылыми 
сипаттамасын жасау ісінің болашағы тарихи лексикографиялық зерттеулермен тікелей 
байланысты (2.59). 

Тарихи лексикография теориясы қазақ тілінің этимологиялық, тарихи-
диалектологиялық, тарихи бағыттағы сөздіктерін жасау тәжірибесінде ғылыми-теориялық 
негіздеме ретінде қызмет етіп, оларды жетілдіруге мүмкіншілік береді. 

Қазіргі қоғамда жүріп жатқан ғылыми-ақпараттық кеңістіктің өркендеуімен 
байланысты лексикография саласының кемелденуі тарихи лексикография саласының да 
қарқындап дамуына әсер етуде. Сонымен бірге қазіргі лексикографияның ғылыми 
деңгейіне сәйкес қазақ тіл біліміндегі тарихи лексикографияның да мақсат-міндеттерін, 
құрылымдық ерекшеліктерін, ұстанымдық негіздерін айқындау қажет болды (8.92). 

Этимологиялық тарихи, диалектологиялық сөздіктер тарихи лексиканы мәдени-
әлеуметтік тұрғыдан зерттеп, оның қоғамдық мәнін ашып танытады. Осымен байланысты 
тарихи тілдік деректердің бір көзі ретінде тарихи диалектологияның мәні ерекше.Тарихи 
сөздікті жасаушы кез келген сөздікші өзін өткен дәуірдің адамдарды жинақтаған таным-
білімін, олардың тарихы, тұрмыс-тіршілігі, адамдарды қоршаған әлем мен адамзаттың 
барлық өмірі өтіп жатқан сахнаның алдында отырғандай сезінеді. Осыған орай тарихи-
лексикологиялық зерттеулер, сөздің тарихы – тарихи лексикографияның қалыптасуының 
негізгі факторы. Тарихи лексикография – тілдің тарихы негіздерін айғақтайтын ғылым 
саласы. 
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ҚАБІЛЕТ – ЖЕКЕ ТҰЛҒА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
 

Матаева Г., 
Психология магистрі  

 
Қабілеттілік – бұл динамикалық құбылыс, олардың қатынасы туралы қабілеттер 

көрініс бергенге дейін айтуға болмайды және оларды толығымен дамыды деп санауға 
болмайды. Олар тарихи және мәдени тәжірибе сұранысына жауап береді: баланың 
абсолютті естуі оған биіктік бойынша дыбыстарды тану тапсырмасы қойылғанға 
дейін білінбейді. Кәсіби іс-әрекеттердің жаңа түрлерінің көрінуі, қабілеттіліктің 
экономикалық, бағдарламалау және т.б сияқты жаңа түрлерін табады. 

Түйін сөздер: қабілет, қабілеттілік, индивидиалды-психологиялық ерекшелік, 
талант.  

 
СПОСОБНОСТИ - КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
 

Матаева Г., 
Магистр психологии 

 
Способности - явление динамическое, об их взаимоотношениях нельзя говорить до 

проявления способностей, и их нельзя считать полностью развитыми. Они отвечают 
потребностям исторического и культурного опыта: абсолютный слух ребенка 
неизвестен, пока ему не дадут задачу распознавать звуки на высоте. Открывайте новые 
виды профессиональной деятельности, обретайте новые виды навыков, например, 
экономика, программирование и т. Д. 

Ключевые слова: способности, способности, индивидуально-психологические 
особенности, талант. 

 
ABILITY - AS A KEY FACTOR OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT 

 
Mataeva G., 

Master of Psychology 
 
Ability is a dynamic phenomenon, their relationship can not be said until the 

manifestation of abilities, and they can not be considered fully developed. They meet the needs of 
historical and cultural experience: a child's absolute hearing is not known until he is given the 
task of recognizing sounds at height. Discover new types of professional activities, find new 
types of skills, such as economics, programming, etc. 

Keywords: ability, individual-psychological features, talent. 
 
Қабілет – бұл тұлғаның қандайда бір іс-әрекет түрін табысты орындау шарты 

болып табылатын индивидуалды – психологиялық ерекшелігі [1]. 
Қабілеттерді бірнеше сипаттамалар арқылы сипаттайды. Ол сапалық пен сандыққа 

ие болады. Сапалық бойынша жиі жалпы қабілеттер (білімдерді игерумен іс-әрекеттердің 
әртүрлі түрлерін жүзеге асыруда өнімділік пен оңайлықты қамтамасыз ететін, тұлғаның 
индивидуалды – ерікті қасиеттер жүйесі) және арнайы немесе жекеше  (қандай да бір 
арнайы іс-әрекет аумағында – музыкалық, сахналық, математикалық, жоғары нәтижелерге 
жетуге көмектесетін, тұлғаның қасиеттер жүйесі). Жекеше қабілеттердің нышандарда 
ерекше қолайлы (оларды сензитивті деп атайды), соның барысында айқын көрінетін 
кезеңдер болады. Музыкалық, математикалық қабілеттер әдетте ерте, яғни 5 жасқа дейінгі 
кезеңде, баланың музыкалық есі мен естуі белсенді дамыған кезде көрінеді. Ал 
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лингвистикалық және көркемдік қабілеттер – сәл кейінірек. Басында тек қана 
таланттардың нышандарының дамуына деген психиканың ерекше сезімталдық кезеңін 
сипаттай келе, соңында Н.С. Лейтеспен қолданылатын сензитивтік кезең түсінігі әртүрлі 
психикалық функциялардың (форманы, сөйлеудің дыбыстық жағын қабылдау) дамуының 
оптималды кезеңін сипаттап, даму психологияда толығымен қолданыла бастады [2]. 

Қабілеттілік – адамның мінез-құлқын реттеп, оның тіршілік етуіне қызмет 
етеді,психикалық әрекеттің негізіне, шартына айналады.  

Қабілеттілікті анықтайтын қасиеттер: сезімталдық, бай- 
қағыштық, аңғарымпаздық, зеректік, ойлампаздық, көрегендік, зерделілік, идеяларды оңай 
туындата алушылық, сөз саптау еркіндігі, тұтас қабылдауға, ұғымдарды салыстыруға 
(алыстату, жақындату, қиыстыру, т.б.), топшылауға бейімділік және тағы да басқалар. 

Жалпы қабілеттілікті дамыту үшін көп жағдайлар керек. Олардың бастыларына 
мыналарды жатқызуға болды:  

-туа біткен қасиетін дамыту.  
- отбасының жағдайы, ата-анасының қолдауы.  
- оқушы мен ұстаз арасындағы қарым-қатынас.  
- ұстаз біліктілігі.  
-  мектептегі оқыту мен тәрбиелеу деңгейі  
Міне , осы айтылғандар ұштасқан кезде ғана қабілетті, дарынды, талантты 

оқушылар жетіле түседі, күш-қуатын толық жұмсап,  тынымсыз еңбек етеді.  
Қабілеттер құрылымында тірек қасиеттерін бөледі, онсыз қабілеттердің көрінулері 

мүмкін болмайды (мысалы, көркемдік іс-әрекеттер үшін көру анализаторларының 
сезімталдығы, сенсомоторлы қасиеттер, бейнелі ес) және қабілеттердің дамуының 
жоғарғы шегін қалыптастыратын, алдыңғы қатарлы қасиеттер. Қабілеттер құрылымы 
туралы айтқанда, қабілеттер өздерін шыңдайтын, нышандар мен операциялары болады 
[3]. 

Қабілет  туралы бірнеше концепциялар бар.  
1. Тұқымқуалаушылық теориясында қабілетті дамуы мен көрінуі тұтастай және 

толығымен тұқымқуалаушылық қорына тәуелді биологиялық детерминді құбылыс ретінде 
түсінеді. Бұл ұстанымды белгілі адамның генеологиясы және энциклопедиялық 
сөздіктерге сүйене таланттың тұқымқуалаушылығын зерттеген Ф. Гальтон ұстанған [4].  

2. Жүре пайда болған қабілеттер теориясы. XVIII ғасырдағы Гельвецийдің 
тұжырымдауынша, тәрбие арқылы данышпандылықтың кез-келген деңгейін 
қалыптастыруға болады. Эшби бұл тұжырымды қабілет бұл тума бағдарламалар және 
жұмысқа деген қабілеттілік арқылы қалыптасады дейді [5]. 

3. Негізінен Кеңестік психологияда дамыған қабілеттегі тума және жүре пайда 
болған диалектиканы  нақтылаған үшінші концепция болды. Анатомо – физиологиялық 
ерекшеліктер ғана тума бола алады, ал қабілеттің өзі – қалыптасу нәтижесі. Қабілеттер іс-
әрекетте қалыптасатындықтан оның мазмұнына және балаға іс-әрекеттер мен жетістіктер 
этолонын беретін ересектермен қарым – қатынасқа тәуелді. Осыны негізге ала отырып, 
П.Я. Гальперин қабілет интериоризация нәтижесі болып табылатындығын анықтаған [6]. 

Б.М. Теплов музыкалық қабілеттілікті өте жоғары деңгейде тәрбиелеуге болады 
деген, бірақ, қабілеттілікті бүтіндей алғанда әлеуметтік, ал нышандар тұқымқуалаушылық 
арқылы ғана берілетіндіктен индивидтік сипаттамалар болады деген өз қарсыластарымен 
де келісті [7]. 

Нышан деп – қабілеттің дамуына негіз болатын анатомиялық және физиологиялық 
ерекшелігін айтамыз. Нышанның табиғи негізі – жоғары жүйке жүйесінің қызметтері, бас 
миындағы миллиардтаған жасушының қозу, тежелу сияқты сан қилы әрекеті және 
олардың алмасып отыруы. Ол іс-әрекет нәтижесінде үнемі дамып жетіледі. Нышан сан 
қилы мағынады көрініс береді. Мысалы, әлеуметтік ортаның, тірбие мен оқыту істерінің 
және түрлі жағдайлардың әсерінен келген бір нышандар нагізінде түрлі қабілеттердің 
дамуы мүмкін. Мәселен, бойында шапшаңдық пен дәлдік, ептілік пен шеберлік 
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нышандары бар оқушылар тіршілік жағдайы мен оқу саласына сай әр түрлі қабілетке ие 
болуы мүмкін. Нышанның ерекше түрі оқушыда бала кезінен байқалады [8]. 

Тума талант иелері  көбінде атақты туындыларымен 30 жасқа жетпей-ақ танылады 
екен. Шығармашыл тұлға шабыттанған кезде, сананы әлдебір тосын күш жаулап алады да 
көркемдік бейненің немесе идеяның ұрығы миына себіледі. Моцарт өзінің 
шығармашылық құдіреті қалай пайда болатынын түсіндіре алмай, «Қайдан және қалай 
шығатынын өзімде білмеймін» десе, Фет былай дейді: «Қандай ән салатынымды білмей 
тұрғанымда бір әуен көмекейді бүлкілдетіп келе қалады». С.Тургенов «өзімнен тысқары 
бірдеңе әбден билеп алады да, бірден ілгері сүйрей жөнеледі» деп түсіндіреді [9, 10]. 

Ұлы Абай 15 жасында ел ісіне араласты. 20 жасында ділмар шешен атанды. 
«Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім», «Қазақта қара өлеңге дес бермедім» деп өткен 
ғұлама Абайдың болмысын, философиясын бірнеше ғасырда артқа тастасақ та түбегейлі 
аша алмай келеміз. Ақындарымыз Абайды қайталап оқыған сайын таң қалдырарлық жаңа 
ой-ұғымдарға кезігетінін айтады [11]. 

 Қабілеттіліктің психофизиологиялық негізін ескере отырып, нышандар негізінен 
жүйке жүйесінің қасиеттеріне ие болады. А.Г. Ковалев және В.Н. Мясищев жүйке 
жүйесінің күші, салмақтылығы, қозғалымпаздығы коммуникативті және ерікті қасиеттерді 
демеп отырып, бұл қасиеттер қажет іс-әрекетті жақсартады. Ал әлсіз (сезімтал ) жүйке 
жүйесі өнермен айналысуға қолайлы болады. Нышандар қабілеттер мен темпераменттің 
арасындағы байланысты жүзеге асыра отырып, нақты бір іс-әрекет түріне және барлығына 
деген жоғары білімпаздыққа бейімділікте көрінеді [12]. 

Адамның кейбір өзгешеліктері ана құрсағында жатқанда-ақ пайда болады. 
Мәселен, баланың ата-анасы мен туысқандарына ұқсап тууы. Мұны анатомиялық нышан 
дейді. Жүйке жүйесінің, кейбір анализаторлардың ерекшеліктері де туысынан пайда 
болады. Мұны физиологиялық нышан дейді.  

Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрін дарындылық дейді. Адамның 
дарындылығы оның жоғары жүйке қызметінің тума типіне (мида уақытша 
байланыстардың тез жасалып, берік орнығуы, жүйке процестерінің қозғалғыштығы, 
динамикалық стереотиптердің шапшаң жасалып, оңай өзгеруі т. б.) байланысты болып 
келеді [14]. 

Қабілет, дарындылық, талант мәселесін шешудің эмпирикалық негізін салушы, әрі 
осы күнге дейін қолданып келе жүрген оның зерттеу әдістері мен әдістемелерін ұсынған 
Гальтон болды. Оның айтуы бойынша қабілеттің детерминациясы – тұқымқуалаушылық 
пен ортаның сәйкестігі және жалпы қабілет пен арнайы қабілеттің өзара байланысы – 
қабілеттің дамуының негізі болып табылады.     

Сонымен қатар, қабілеттің көрінуінде деңгейлерге бөлінуі мүмкін – репродуктивті 
(қайта жаңғыртушы, яғни адамдарға нені үйретті, соны көрсетеді) және продуктивті, 
шығармашылық, талант және данышпандылық, онда адам субъективті немесе объективті 
жаңалық тудырады.  

Сөйтіп, қабілеттер табиғи және әлеуметтік мінездің синтетикалық болмысы бар, 
орнын толтыру мүмкіндігі сияқты сапаны игеретін жүйелі, құрылымға ие болады. Қандай 
да бір жеке қабілеттердің әлсіздігі іс-әрекетті толығымен игеруді болдырады. Және, 
керісінше оқшауланған қабілеттердің бары бірегей сәттілікті болдырмайды. Жеке 
қабілеттер бір-бірімен өмір сүреді, өзара әсер етеді және дарындылықтың феноменінің 
пайда болуын әкеледі. Әрбір жеке адамның шығармашылық қабілетінің дамуының 
жоғары жетістігі, тек сол адамның ғана жеке басының даму көрсеткіші емес, бұл қоғам 
дамуында да, өркендеуіне де едәуір әсер етеді. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ  ИДЕЯ 
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Соңғы жиырма жыл ішінде қазақ қоғамында болып жатқан түбегейлі өзгерістер 

әлеуметтік рухани өмірімізді жаңа белеске шығарды. Кеңес кезіндегі саяси шектеуден, 
социалистік реализм құрсауынан босаған қазақ көркем сөзі алғашында абдырап қалғаны 
рас. Мұның өзі қоғамда «қазақ әдебиеті тоқырауға ұшырады, бүгінгі заманның жедел 
даму қарқынына ілесе алмай қалды» деген пікірлер тудырды. Алайда көркем өнер тез күш 
жинап, уақыт көшінен қалмай, жемісті ізденістерге батыл кіріскенін зерттеу 
нәтижелері көрсетіп отыр.  

Түйін сөздер: проза, қазақ прозасы, көркем шығарма, әңгіме, жазушы.  
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 
 

                                                                Унайбаева С.К., 
Мастер Академии "Кайнар" 

Научный руководитель: к. фил. н., 
профессор Балтабаева Г.С., 

 
Коренные изменения, происходящие в казахстанском обществе за последние 

двадцать лет, вывели нашу общественную и духовную жизнь на новый уровень. Это 
правда, что казахская риторика, освобожденная от политических ограничений 
советской эпохи, от оков социалистического реализма, изначально была запутанной. Это 
привело к тому, что в обществе сложилось мнение, что «казахская литература 
находится в застое, не успевая за темпами современного развития». Однако 
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исследования показывают, что искусство быстро набирало обороты, не отставало от 
времени и смело приступало к плодотворным занятиям. 

Ключевые слова: проза, казахская проза, художественная литература, рассказ, 
писатель. 
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The radical changes taking place in the Kazakh society over the past twenty years have 

brought our social and spiritual life to a new level. It is true that the Kazakh rhetoric, freed from 
the political restrictions of the Soviet era, from the shackles of socialist realism, was initially 
confused. This led to the public opinion that "Kazakh literature is stagnant, unable to keep up 
with the pace of modern development." However, research shows that art quickly gained 
momentum, did not lag behind the times, and boldly embarked on fruitful pursuits. 

Keywords: prose, Kazakh prose, fiction, short story, writer. 
 
Қазіргі қазақ прозасының көркемдік көкжиегі кеңейіп, шағын жанр әңгіме мен 

повесть жанрының  болсын  шығармашылық объектілері  көбейді. 
Қазақ  прозасының тақырыптық  деңгейі  кеңіп, кеңестік жүйе кезіндегі жазылмақ 

түгілі айтуға болмайтын «жабық» тақырыптарға қалам тарту мүмкіндігі туды. Алдымен, 
халқымыздың ұлттық танымын, рухын  көтеретін, өткеніне көз салған тарихи 
романдармен қоса қазақы ұлттық  мінезімізді, салт-дәстүрімізді әспеттеген әңгіме, 
повестер пайда болды. 

Мәселен, Т.Шапайдың «Домбыра» әңгімесінде автордың дүниені қабылдау сезімі 
тұнық, нәзік иірімдерге толы мұңымен көңіл аудартады. Домбыра  жансыз зат деген ұғым 
жоқ онда. Әсіресе, ұлттық дүниелерге ерекше елжіреп тұрады. Онысы қазақтығының 
кепілі дерсің. Кейіпкердің домбыраға сағынышы мистикалық сипат алған. Үйіндегі екі 
домбыраны ол ескі мен жаңаның мәңгілік тартысы, дилемма ретінде алған. «Шығарма 
сюжетіне, көркем тартыс барысына тың тыныс, көрікті бояу қосатын да осы 
этнографиялық  детальдар» [1, 79 б]. Кейіпкер шеберден домбыра жасап бер деп 
сұрағанда, ол әнші домбыра ма, күйші домбыра ма деп айырып сұрайды. Бұл екеуі де деп 
қалады. Расымен сары домбыра ерекше әуезді үнді болып шықты, шапқан сайын зырлаған 
Құлагер текті домбыра. Ең кереметі, жаңаға бауыр басқан сайын ескі домбыра құлазыған 
тәрізді болады, семіп бара жатты дейді. Бұл ненің белгісі? Қазақ халқының ұлттық 
құндылықтарының символы. Жаңа әлем кеулеген сайын, модернизация мен ғаламдану 
молынан  енген сайын ескі дүниелер керексіз болып, ысырылып қала береді. Руханиятта 
да солай. Жаңаның кейде құны жоқ, бірақ оны мүдделі адамдар істейді, сондықтан ескіні 
шедевр болса да уақытша болсын  лақтыруға бейім тұрады. 

Кейіпкер домбыраны үнемі жалғызсырап жүретін алыстағы досына арнатып 
жасатқан. Өзі оны қолына ұстағанда шабыт кернейді: «Күнде жұмыстан соң саусақтарым 
шымырлап, бойымды зарық буып, үйге асығамын». «Саусақтарым перне қуалай, көсіп 
сауғанда, жалғанның жарығына ең бір елеусіз, татымсыз дыбыстың өзін қалт жібермей 
алып шығатын сезімталдығы қандай!». Автор бұл жаңа домбыраны «тылсым, аққу мойын 
домбыра» деп атайды. Жаңа домбыраға ескі домбыра қарама-қарсы тұрғандай: «дүмі 
жарық», «қаңсып қалған шанақ үмітсіз, жарықшақ дауыспен мағынасыз қаңқ-қаңқ етті. 
Домбырада күй жоқ еді». Автор ескісіне еміреніп, оны текті деп атайды. Тектілік бұл 
контексте қазақтықтың синонимі. Қазақтықтан алыстаған сайын тектілігімізден де арылып 
бара жатқанымыз ащы шындық. Мынау прагматизм меңдеген ессіз дүние өз таңдауын 
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жасады. Әңгіменің идеясы осы. Тұрсынжан Шапайдың барлық әңгімелерінде лықсыған 
мұңнан көз ашырмайтын булығу бар. Оған жалғыздықты түп қазық қылған гротеск 
қосылғанда тіпті үдеп кетеді. 

Бұл әңгімедегі домбыра − тұлға. Ол зат емес, адам бейнелі. Жазушының табысы 
осы. Домбыра − ұлттық ұғымның символы. Жалпы ұлттық әдебиет- ғасырлар куәсі, 
бабамыз бен  кейінгі  ұрпақтың  жан   сыры,  келбеті. Ұлтық болмыс, ұлттық  рух, 
эстетикалық  күрделі  құбылыс  кейіпкер  сипатына  елеулі  әсер  етті.  Әдебиетімізге 
Әуезов  дәстүрінен нәр алған   ұлтжанды  кейіпкерлер  тобы келіп жатты.  

Сонымен қатар, жазушы Қуандық Түменбайдың  «Қобыз мұңы» әңгімесінде де [3, 
150 б] ұлттық таным пайымымен  жазылған туынды. Мұнда автордың баса  назар 
аударатыны жалғыздық мәселесі. Жалғыздық сипатын өзгеше көрсету үшін онда әкелі-
балалы екі ұрпақ өкілінің көзқарас алшақтығы негіз етілген. Қала мен дала дилеммасы 
көне заманнан жалғасқан, Гилгамеш туралы эпоста да бар. Далада өскен қазақ 
урбанизация – қалаға шоғырлануға көшті. Далалық болмыстың аяғына тұсау түсті. 
«Қобыздың мұңы» – қазақтың ұлттық шері. Таршылыққа басын салып, асфальтта өскен 
ұрпақтың санасы жоғалды. Бірақ ішінде бірен-саран тектінің тұяқтары өз болмысын 
жоғалтпауға тырысты. Әңгіме кейіпкері жас қыздың аты Бэла. Ол әуелде скрипканы 
оқиды. Желтоқсан көтерілісі кезінде оның ұлттық рухы оянады, ол скрипкадан жеріп, 
қобызға ауысады. Әңгіменің екінші кейіпкері қыздың әкесі Хайдар Алпамысов органда 
істейді. Қызы мен әкесі екі түрлі болмыс. Бір қанның екіге жарылуы. М.Мағауин 
таңбалаған жармақ жаратылыс, ұлтсыздану зардабы. Қыздың әкесі жаны қаламаса да өз 
қағынан безінуге мәжбүр. Ол бастық, бұйрыққа бағынады. Әкесі кофе ішеді, коньяк 
жұтады, қызының кенет қобызға ғашық болғанына наразы. Әкесі қобызды жамандағанда 
еуропалықтың эстеттігімен күстаналайтын тәрізденеді: «Бақсылар тартқан. Ескіліктің 
қалдығы. Екі аяқтың арасына қысып алып тартады. Скрипканы мойныңа тигізіп... как 
красиво. Қобыздың тілеуі жаман дейді». Қыз болса қыл қобыздың күңіренген үнінен 
марқұм анасының үні құлағына келеді. Бэлаға скрипканы Крепс деген кемпірді жалдап 
үйреткен.  Бірақ ол жат кемпір қазақ қызына бір жібімей кетті. Қыз «Отырар сазы»  ұлт-
аспаптық оркестрінен соң қобызды жанына балайды. 

Уақыт желтоқсан көтерілісінен соңғы ызғарлы кезең. Қазақтықты, ұлтқа етене тән 
дүниелерді айтуға болмайды. Бэла қобызды қоғамдағы қысастыққа қарсы төтеп беру үшін 
сүйіп таңдайды. Әйтпесе жанын жеген жалғыздыққа  төзу қиын. Әкесінің бас құрамай 
жүргені де жанына батады. Автор Бэла сияқты адал сүт емген қыздар ұлттың анасы 
болуға лайық екеніне мегзейді. Қызы тартқан қобыз сарынынан  әңгіме соңында әкесі 
жылайды. Отанына оралу, жадын жаңғырту киелі қобыз бейнесі арқылы беріледі, ол 
бабалар рухы. 

Автордан көркемдік деталь ретінде алып отырған қобызы –  халқымыздың ұлттық 
аспаптарының ішіндегі ең көне аспап. Х-ХІ ғасырларда өмір сүрген Қорқыт ата дәуірінен 
бері қылқобыздың сарыны үзілмей келеді. 

Қылқобыз – екі ішекті, ыспалы музыкалық аспап. Жалпы, ұлттық аспаптардың 
ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Сонымен қатар, қанша ғасырлар 
қойнауынан жетсе де қобыздың бұрынғы түрі мен қазіргі түріндегі үні бір сарынды. 
Себебі, оның ішегі ықылым заманнан бері жылқының қылынан тартылып келеді һәм 
ысқышы да қыл. Оның қылқобыз аталуы да сондықтан. 

Әсілі, қобызға ұқсайтын тері тартылған аспап Қытай мен Кореяда да бар. Бірақ, 
олар қылдың орнына темір ішектер салады. Сондықтан, олар қазақтың қобызындай қоңыр 
үн бермейді. Қылқобызды халқымыз киелі аспап ретінде қастерлейді. Қазақ қобыздың үні 
шыққан жерге жын-шайтан жоламайды деп ырымдайды. Ертеде бабаларымыз қобызды 
төріне іліп қойып, бақсыларға оқытатын болған. Ондай ырым қазір де кездеседі. 

Яғни, бұл әңгімедегі кейіпкер жалғыздығы ұлттық сипат алуымен де құнды. 
Ұлттың жанына түскен зардаптар аңғартылады. 
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Шығармада желтоқсан оқиғасының лебі бар. Мысалы: әңгімеде шынайы образдар 
эпизод арқылы болса да айтылады: Қасен Қожахмет пен Қайрат Рысқұлбеков. 
Отаршылдыққа деген - өшпенділік пен тәуелсіздікке сүйіспеншілік сезімінен туған рух 
күші шығарманың әлеуметтік айқын бағдары. 

Әдебиеттің  ұлттық  сыр-сипатын, өзіндігі  мен  өзгешелігін   танып,   таразылауда 
ұлттық мінез мәселесін аттап өте алмаймыз. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ 
ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Утепова С.Е., 

«Қайнар» академиясының магистранты 
 

Қазіргі уақытта инклюзивті білім беру Қазақстан Республикасында барлық 
деңгейлерде білім беру саясатын дамытудың басым бағыттарының біріне айналуда. 
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды жалпы білім беру үдерісіне олардың 
кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру кезеңінде, кәсіби өзін-өзі анықтау кезеңінде, 
яғни кәсіптік-техникалық, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру кезеңінде қосуға аса назар аударылуда. 

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, психология, ерекше қажеттілігі бар тұлға, 
мүгедектік, кәсіби дайындық, жоғары оқу орны.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Утепова С.Е., 

Магистр Академии «Кайнар» 
 
В настоящее время инклюзивное образование становится одним из приоритетных 

направлений развития образовательной политики на всех уровнях Республики Казахстан. 
Особое внимание уделяется включению людей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательный процесс на этапе формирования их 
профессиональных знаний и умений, на этапе профессионального самоопределения, т.е. 
на этапе профессионально-технического, а также высшего и послевузовского 
образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психология, человек с особыми 
потребностями, инвалидность, профессиональная подготовка, высшее образование. 
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Currently, inclusive education is becoming one of the priority areas for the development 
of educational policy at all levels of the Republic of Kazakhstan. Particular attention is paid to 
the inclusion of people with special educational needs in the general educational process at the 
stage of the formation of their professional knowledge and skills, at the stage of professional 
self-determination, i.e. at the stage of vocational, as well as higher and postgraduate education. 

Keywords: inclusive education, psychology, a person with special needs, disability, 
vocational training, higher education. 

 
Қазіргі жағдайда қазақстандық білім беру жүйесі қоғамдағы әлеуметтік-мәдени, 

рухани-адамгершілік қайта құрулармен анықталатын елеулі өзгерістерге ұшырайды. 
Балалардың, жасөспірімдердің және жастардың денсаулығына және әлеуметтік 

жағдайына қарамастан білім беретін білім беру қызметтері жүйесін жаңартуға әсер ететін 
мәселелер ерекше маңызды. Бұл ережелер мүгедектерді кемсітпеу қағидасын бекітетін 
және олардың білім алу құқығын жариялайтын БҰҰ-ның «Мүгедектердің құқықтары 
туралы» конвенциясын (2015 ж.) және «Білім берудегі дискриминацияға қарсы 
конвенцияны» (2016 ж.) Қазақстан Республикасы ратификациялауына байланысты одан да 
маңызды бола түседі [1, 2]. Баланың құқықтары туралы конвенцияның (2002 ж.), 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының (2007 ж.), Қазақстан 
Республикасының білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 
ережелері негізінде әр адамның өзінің танымдық қабілеттеріне және денсаулығына сай 
қоршаған ортаға сәйкес сапалы білім алу құқығын жүзеге асырудың стратегиялық бағыты, 
2016-2021 жылдарға арналған және басқа да инклюзивті білім беру бойынша негізгі 
нормативтік құжаттар [3-14]. 

Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 100% жоғары оқу орындарында 
2020 жылға дейін ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге (бұдан әрі - ООП) тең 
жағдайлар мен кедергісіз қол жетімділікті құру жоспарлануда. Осы мақсатта «ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар студенттерге (пандустар, лифттер, лифттер, сондай-ақ 
ақпараттық-кітапханалық ресурстармен қамтамасыз ету және басқалары) тең жағдайлар 
мен кедергісіз қол жетімділікті қалыптастыру жұмыстары жалғасады. Бұл сонымен қатар 
қашықтықтан білім беру технологияларын одан әрі кеңейтуді, жаппай онлайн курстарын 
ашуды, арнайы білім беру бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеуді және 
т.б. қарастырады» [5]. 

Тиісінше, бүгінде жоғары оқу орнының (бұдан әрі - университет) алдында өте 
күрделі міндет тұр - мүмкіндігі шектеулі студенттердің жоғары сапалы және жоғары оқу 
орнынан кейінгі кәсіби білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды 
ұйымдастыру. Ол үшін жоғары оқу орындарының білім беру ортасының барлық 
компоненттері ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың психофизикалық даму 
ерекшеліктеріне, олардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне бейімделуі қажет. 

Университетте инклюзивті білім беруді жүзеге асырудың сәттілігінің маңызды 
компоненттерінің бірі - білім беру үдерісін мүмкіндігі шектеулі студенттермен білім беру 
қызметін ұйымдастыруға қажетті кәсіби құзыреттіліктері бар және инклюзивті тәсілді 
ұйымдастыра алатын, жоғары білікті, кәсіби дайындықтан өткен оқытушылармен 
қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру идеяларын белсенді тарату 
және университеттің оқу үдерісіне ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды 
кеңінен енгізу, оқытушылық құрамды кәсіби-педагогикалық қызметтің принципиалды 
жаңа түрін жүзеге асыруға даярлау сияқты маңызды міндетті шешудің жолдарын іздеуді 
көздейді, бұл тек білім беруді ғана емес шешуге мүмкіндік береді. міндеттер, сонымен 
қатар барлық оқушылардың әлеуметтік дамуын, әлеуметтенуін, әлеуметтік бейімделуін 
және интеграциясын қамтамасыз ету. Университет оқытушысының мұндай инклюзивті 
дайындығы оның кәсіби-педагогикалық ойлаудың жаңа типіне, сонымен қатар жеке 
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тұлғаның белгілі бір қасиеттеріне - шығармашылық, толеранттылық, эмпатия, көпшілдік 
және т.с.с. бар екенін болжайды. Жаңа әлеуметтік жағдайларда барлық университет 
оқытушылары жаңа дағдыларды, дайындықты және жастарды бейімділігіне, даму 
қабілеттеріне және психофизикалық дамудың бұзылуларына қарамастан дамыту. 

Бұл қайта құрулар, әрине, университет оқытушыларының қызметіне қойылатын 
талаптардың артуына, олардың функционалдық міндеттерінің кеңеюіне, кәсіби маңызды 
және жеке сипаттамаларының өзгеруіне әкеп соқтырды. Университет оқытушылары 
инклюзивті кәсіби білім беруді жүзеге асыруда үлкен рөл атқарады, бұл өз кезегінде 
оларды даярлауға ерекше талаптар қояды. Дәл осылай «... мүгедектік туралы дүниежүзілік 
есепте» айтылған, онда «... инклюзивті білім беруді дамытуда мұғалімдерді арнайы 
даярлау шешуші рөл атқарады» делінген [15]. 

Осыған байланысты қазіргі уақытта аталмыш тақырыптағы зерттеулер саны өте 
көп. Университет оқытушыларының педагогикалық шеберлігін арттыруға арналған. 
Сонымен, шетелдік және отандық авторлар мұғалімдерді инновациялық, шығармашылық 
және зерттеушілік қызметке даярлаудың ерекшеліктерін, оның педагогикалық білім 
берудегі ғылыми-теориялық білімге ену ерекшелігін қарастырды (В.И. Загвязинский, В.А. 
Кан-Калик, К.К. Жанпейісова, Т.А.Каплунович, Ш.Ж.Колумбаева, Ю.Н.Кулюткин, 
И.Д.Чечел, И.П.Цвелюх, Н.Н.Хан және басқалар). 

Мұғалімнің тұлға және кәсіби тұлға ретінде дамуына біліктілікті арттырудың әсер 
ету мүмкіндіктері көрсетілген: оны бастау, ынталандыру, күшейту (И.Ю.Алекашина, 
Т.Г.Браже, В.Г.Воронцова, Р.Х.Гилмеева, И.Д.Демакова, Г.Л.Ильин, Е.М.Никитин, 
А.И.Савостьянов, И.Н.Семенов, К.М.Ушаков және басқалар). Біліктілікті арттыру 
жағдайында мұғалімдердің біліктілігін арттыру тетіктері сипатталған (В.И. Кондрух, Г.Н. 
Прозументова, В.И. Слободчиков және т.б.). 

К.А. Абулханова-Славская, В.В. Краевский, В.А. Сластенин, И.П. Цвелюх, Н.Д. 
Хопс, Н.Н.Хан және басқа да ғалымдардың еңбектерінде кәсіби іс-әрекеттің дамуының 
субъективті-тұлғалық аспектісіне және мұғалімнің бастамашылдықты кәсіби 
педагогикалық іс-әрекет субъектісі ретінде жүзеге асыруға көңіл бөлінді. 

Университет оқытушыларының жеке және кәсіби өзін-өзі дамыту жағдайларын 
анықтауға арналған көптеген жұмыстардың болғанына қарамастан, оларды инклюзивті 
білім беруді жүзеге асыруға даярлаудың ерекшеліктері әлі күнге дейін аз зерттелген. 
Авторлар жоғары оқу орнының профессорлық-оқытушылық құрамы жұмыс жасайтын 
студенттер контингентінің әртүрлілігін жеткілікті түрде ескермейді. Зерттеушілер 
әрдайым оқушылардың дамуында ауытқушылықтардың болуын немесе болмауын ескере 
бермейді; мұғалімдердің оқушылардың білім берудің ерекше қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға байланысты мәселелерді шешу проблемасы кең зерттеу объектісі болып 
табылмайды. Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі жастардың жаңа санатын жоғары оқу 
орындарына кеңінен енгізу мұғалімдердің еңбек жағдайларының өзгеруіне әкелді. 
Университет оқытушыларының педагогикалық қызығушылықтарының шеңбері едәуір 
кеңейді, инклюзивті білім беру мәселелерін қоса алғанда, кәсіптік оқытудың мазмұндық 
бөлігін жаңартуға әлеуметтік сұраныс туды . 

Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру үшін жоғары инклюзивті білім беруді 
ұйымдастыру ерекшеліктері мен университет оқытушыларын кәсіби даярлау мәселелеріне 
арналған зерттеулер ХХІ ғасырда шетелдердегідей күшейе бастады (И.И. Лошакова, Е.П. 
Ярская-Смирнова, И.В. Задорин, В.И. Михалюк, Е.Ю.Колесникова, Е.М.Новикова, 
А.С.Федоров, С.В.Алехина, В.В.Хитрюк, Фергюсон Д.Л., Г.Мейер, Л.Жанчильд, 
Л.Джунипер, А.Галькиене және т.б. .), ал отандық жұмыстарда (З.А. Мовкебаева, Б.М. 
Мажинов, А.Р. Рымханова, К.С. Тебенова, Г.Н. Мусеева, Т.Ш. Серіков, М.А.Баянов , 
Жахина Ш.Ж., Искажимова А.К., Каржова А.С., А.Т. Искакова, Г. Закаева. 

Диссертациялық зерттеулердің едәуір көбірек саны мұғалімдерді инклюзивті білім 
беру жүйесінде жұмыс істеуге дайындау мәселесі бойынша жүргізіледі, онда олардың 
инклюзивті құзыреттілігі, болашақ мұғалімдердің инклюзивті құзыреттілігін 
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қалыптастыру кезеңдері, оның ішінде олардың жоғары білімі жағдайында мәселелер 
қарастырылады. Сондай-ақ, білім беру ұйымындағы түзету іс-әрекеттері үшін 
мамандарды даярлаудың ерекшеліктері ашылады, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
әлеуметтенуіне дұрыс ұйымдастырылған инклюзивті білім беру ортасының әсері 
дәлелденеді (Л.М. Кобрина, И.П. Подласы, В.В. Хитрюк, А.Д. Корол, И.Н.Хафизуллина, 
А.Я.Чигрина, Ю.В.Шумиловская, Э. Фицсимонс, Ш. Хардиман, Ч.Вендельборг, Дж. 
Тоссебро және басқалар). 

Алайда, бұл еңбектерде мектепке дейінгі және мектептегі білім беру ұйымдарының 
болашақ мұғалімдерін даярлауға баса назар аударылады, және қазірдің өзінде инклюзивті 
білім беру жүйесінде жұмыс істейтін және дамуында түрлі кемістігі бар оқушыларды 
оқытуда белгілі бір қиындықтарға тап болған университет оқытушысының кәсіби 
сұраныстары осы күнге дейін шешімін таппай келеді. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНДАҒЫ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ РӨЛІ 

 
Айып Г., 

«Қайнар» академиясының магистранты 
Ғылыми жетекшісі, псх.ғ.к., доцент  

Еркинбекова М.А. 
 
Психологиялық көмек — мазмұнында түрлі теориялар мен тәжірибелер 

тоғысатын; сұхбаттан бастап, сан алуан бағыттағы әлеуметтік-қоғамдық 
психологиялық тренингтер формасын ұштастыратын; түрлі жұмыс әдістері мен 
медициналық психотерапияға (олай болмаса, клиент пен психолог арасындағы 
қарым-қатынас психологиялық көмек емес, тек түсіністік танытып, мораль айтумен 
шектелетін сипатта қалады) дейінгі түсінік-тәсілдердің кәсіби деңгейдегі әдіснамасын 
қамтитын ауқымды түсінік.  

Түйін сөздер: психологиялық кеңес, жеке тұлға, кеңестің рөлі, клиент, психолог, 
«психологиялық көмек».  

 
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
 

Айып Г., 
Магистрант Академии «Кайнар» 

Научный руководитель, к. псх.н., доцент 
Еркинбекова М.А. 

 
Психологическая помощь - в содержании сочетаются разные теории и практики; 

совмещение форм социально-психологического тренинга по разным направлениям, из 
интервью; широкая концепция, охватывающая методологию подходов к различным 
методам работы и медицинской психотерапии на профессиональном уровне (в 
противном случае отношения между клиентом и психологом ограничиваются 
пониманием и моральным выражением, а не психологической помощью). 

Ключевые слова: психологическое консультирование, индивидуум, роль 
консультирования, клиент, психолог, «психологическая помощь». 

 
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL COUNCIL IN THE FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 
 

Aiyp G., 
Master of the Academy "Kainar" 

Research supervisor,  
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

Үеrkinbekova M.A. 
 
Psychological help - the content of which combines different theories and practices; 

combining forms of social and psychological training in various areas, from interviews; a broad 
concept that encompasses a professional-level methodology of approaches to different work 
methods and medical psychotherapy (otherwise, the relationship between the client and the 
psychologist is limited to understanding and moral expression, not psychological assistance). 

Keywords: psychological counseling, individual, the role of counseling, client, 
psychologist, "Psychological help". 
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Оқу үдерісіне психологиялық қолдау көрсетуді барынша енгізу ізденістері 
нәтижесінде жаңаша оқыту технологияларының психологиялық аспектілері қарастырыла 
бастады. 12 жылдық эксперименті кезінде де, “Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ 
Педагогикалық шеберлік орталықтары ұйымдастырған деңгейлік курстарда да, білім 
мазмұнын жаңартудың негізінде де білім беру үрдісінің психологиялық шарттары 
қарастырыла бастады. Интербелсенді әдістерді қолдану барысында оқушының 
жан-дүниесіне үңіліп, олардың белсенділігін психологиялық интербелсенді әдістер 
арқылы арттыру қолға алынды. Диалогтік оқыту қолданыстары табысты нәтижелерге қол 
жеткізе бастады. Психологиялық кеңес беру тұлғамен жұмыс тәжірибесінде кеңінен 
қолданыла бастады. Осы бағытта жұмыс өрісін кеңейту қажеттілігі туындағаны, жеке 
кеңес беруге мектеп оқушысынан бастап, ұстаз, ата-ана, тіпті қоғам мүшелері зәру екені 
екені, соңғы кезде қатты байқалуда. Бұл – қоғам дамуындағы өзгерістер әсерімен қатар, 
адамның ойлау қабілеттерінің белсенділігі артуымен де түсіндіріледі. Ойлау әрекеттері 
мен нәтижелі шешімге қол жеткізуде кәсіби психолог маманның кеңесі зор рөл 
атқаратыны даусыз. 

Психологиялық кеңес беру – бұл заман талабына сай іргесі бекіген, қоғам 
мүшелерімен жұмыс барысында маңызды орынға ие жұмыс бөлімі. Іскер психолог үшін 
жаңа жұмыс аймағы, жеке ізденістер алаңы.  

Психолог білім алу барысында жинақтаған теориялық білімін тәжірибемен 
толықтыруы да осы психологиялық кеңес беру бағытында айқын жүзеге асырылады. 
Саналы тіршілік иесінің кәсіби тұрғыдан да, адами тұрғыдан да өзіндік ой қорытуы, өз 
өмірі немесе жұмысына байланысты есеп беруі орын алатыны сөзсіз. Осы тұста кәсіби 
талдау, болжаммен қарау, атқарылған немесе атқарылатын істердің адамға қажеттілігін 
сұрыптау, қоғамдағы немесе белгілі бір ортасына қарай баға беру, орнықты пікір 
қалыптастыру сияқты ойлау жүйесіндегі сан алуан сұрақтарға жауап іздеп мазасызданған 
жай-күйін еңсере алмаған тұста психолог кеңесінің қажеттілігін сезінеді. Себебі 
қарапайым адамның өзінің ішкі «МЕН-інен» көз жазып, тұғырлы азаматтық пікірін 
нақтылай алмайтын күйге түсуі әбден мүмкін. Жеке тұлғаның шынайы болмысы оның 
«Мен» тұжырымымен үйлесімде болуы керек. Р.Бернс «Реальное поведение индивида 
выстраивается в соответствии с его Я-концепцией. Человек пытается интерпретировать 
события, исходя из существующей у него Я-концепции для того, чтобы обеспечить 
соответствие чувств и поведения» деп көрсетеді [1]. 

Ал ішкі жан-дүниедегі сенімсіздік, ішкі қарсылықтар мен күмәндану – өз алдына 
бір әлем. Қарапайым адам өз бетімен еңсере алмаған жағдайда кәсіби маман көмегін іздеуі 
де заңды.  

 «Психологиялық көмек» түсінігі адамның жан-дүниесіндегі қиындықтар мен 
кедергілер, проблемалар мен жанын мазалаған сауалдар жиынтығымен жұмыс істейтін 
іскерлікпен астасады. Маман жұмысы әлеуметтік тіршілік иесінің, адамның, психикалық 
ерекшелігі мен арадағы жұмыс нәтижесінде психологиялық қызмет мазмұны танылатын 
орта өзгешелігін қамтиды. Ол әлеуметтік ортадағы адамның жан-дүниесінен туындаған 
ауқымды проблемалар мен кез келген ортада орын алатын психологиялық жағдаяттарда 
бірлесе жұмыс істеу мүмкіндіктерін қарастырады. 

Психологиялық көмек проблемалары түсінігі адам тұрмысының (деңгейлік, 
тіршілік әдеттері, тағылымдық ерекшелік) кеңістік психикасымен байланысты. Оның 
алуан сипат, сан қырлылығы кәсіби маманның жұмысындағы проблемалар қорын 
айқындайды, соның ішінде: тұлғааралық қарым-қатынас, эмоциялық қордаланған 
(тереңдік, жағдаяттық) кикілжіңдер мен қобалжулар, әлеуметтендіру проблемалары 
(мамандық таңдау, отбасы құру), дербестік мәселелері (жас ерекшелігі, экзистенциальді) 
яғни барлық адамның эмоционалдық-психологиялық мәселелерін қамтиды.  

М.К. Тутушкинаның айтуынша [2], психологиялық көмек психодиагностика, даму 
түзетулері, психотерапия, түрлі тренингтер, ауытқыған мінез-құлықтың алдын алу, 
мамандыққа бағдарлау және т. б. мәселелерді қамти алады. Психологиялық көмек 
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мазмұны адамға, ұжымға  әлеуметтік тұрмыс пен қоғамдық ортада туындаған немесе жеке 
басының мәселелері бойынша эмоционалды, рухани, мағыналы қолдау көрсетуден 
тұрады. Сондықтан да кәсіби маман психодиагностика (клиентке шынайы, нақты 
психологиялық ақпарат беру міндеті психолог қызметіне тиесілі), психологиялық түзету 
(клиенттің өз жасына сәйкес дамуы белсенділігі көрсеткіштерін арттыруына ықпал ететін 
жеке бағдарлама даярланады), психологиялық кеңес беру (жеке адамның дамуына 
қатысты жетістіктерге қол жеткізуіне көмек беру мақсатында) және психотерапия (жеке 
адамның психикалық шынайы болмысын оралтуға, жандандыруға белсенді ықпал ету) 
бағыттарында көмек беруге дайын болуы керек.  

Адамдар неге және қандай жағдайда психолог-кеңесшіні іздейді? 
Психологиялық кеңестен көмек күтетіндер – өмірдегі әр түрлі жағдаяттар, орын 

алған оқиғаларға бейімделу қабілеттілігі нашар, ерік-жігері әлсіз, қатты шаршап-қажыған, 
тығырықтан шешім табу қиындығына жолыққан жандар. Өмірінде орын алған 
мәселелердің қордаланып, тұйыққа тіреуі оларды психологқа баруға итермелейді. 
Психологиялық көмекті денсаулығының денелік және психологиялық жағдайы «жоғары 
риск аймағындағы» (жүйке, дене ауруларына бейім, ауырып қалу қаупі бар) адамдар 
барады. Рухы күшті, денсаулығы мықты адамдар қандай болмасын өмірлік жағдайдан 
шыға алады, тек шаршағандықты сезінгені болмаса деген түсінік те бар. Алайда маман 
кеңесін алып, арнайы шараларға қатысып отырмаған жағдайда олардың да сағы сынып, 
қайраты кемімесіне кім кепіл?!. Сондықтан дені сау, рухы мықты жандарға да арнайы 
шаралар артықтық етпейтіні сөзсіз. Бұл психологиялық кеңес беру қажеттілігін үстей 
түседі. Кейбір адамдар өз мәселесін қалай шешу керектігін біле тұра психологтан 
эмоционалды көмек алу мақсатында психологқа барады. Енді бір топтағылар мәселені 
қалай шешуді білмей, кеңес сұрай барады. Үшіншілері - өзіне сенімсіз, берілген 
мүмкіндіктің қайсысын таңдап, қандай шешімге бел байлауды білмегендігінен барады. 
Олардың сенімін жандандырып, дұрыс жолға қарай бағыттау керек. Төртіншілері 
жалғызбасты адамдар болуы мүмкін, демек, сырласатын жан керек. Бұнда басым 
психологиялық проблемалар болмауы мүмкін, алайда олар зейін қойып тыңдайтын 
адамдарды іздейді. 

Психологиялық кеңес беру – кәсіби маманның психологиялық көмекті қажет ететін 
адамдарға кеңес түрінде немесе нұсқау жүзінде тікелей ықпал етуімен байланысты 
практикалық психологияның ерекше бөлімі [3]. Қазіргі уақытта қарқынды қоғам дамуына 
байланысты белсенді жұмыс формалары – ғылыми-зерттеу, психологиялық оқыту, 
психологиялық түзету, психодиагностика бағыттары. 

Кеңес беру үдерісінің жүзеге асырылу кезеңдері болады. Әр кезеңнің өзіндік 
ерекшеліктері бар [4]. Кеңес берудің негізгі кезеңдеріне тоқтала кетсек: 

1 Дайындық кезеңі. Психолог клиент туралы жазбаша ақпаратпен танысады 
(алдын ала жазылған болса) немесе ол туралы басқа адамдардан алынған мәлімет 
(мәселен, өтініш қабылдаған кеңесшіден, әріптестерінен т.б. адамдардан) негізінде және 
осы кезеңде психолог өзі кеңес беруді өткізуге дайындалады. Келесі кезеңдегі қадамдарын 
ойластырады. Психологиялық кеңес берудің бұл кезеңдегі жұмыс уақыты – 20-30 минутқа 
созылады. 

2 Ыңғайлану кезеңі. Психолог клиентті өзі қарсы алады, онымен танысады, 
ықылас білдіріп, бірлесіп жұмыс жасауға ыңғай білдіреді. Бұл кезең (кеңес өткізуге 
барлығы дайын болса) 5-7 минутқа дейін созылады. 

3 Диагностикалық кезең. Психолог клиенттің мәселесін тыңдайды, негізгі 
қажеттілікті анықтауға тырысады. Бұл кезеңнің жұмыс мазмұнына клиент туралы, оны 
мазалаған мәселелер туралы баяндаған мәліметтері кіреді. Сондай-ақ бұл – 
психодиагностика кезеңі. Нақты жұмыс ауқымы анықталады. Уақыт көлемін басып айту 
қиын, әрқалай: 4 сағаттан – 6-8 сағатқа созылуы мүмкін. 

4 Кеңес, нұсқау беру кезеңі. Психолог алдыңғы кезеңдерде клиент жайлы 
жинаған мағлұматтарды онымен бірлесе отырып сұрыптап, зерделеп, мәселені шешуге 
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бағыттайтын практикалық нұсқауларды айқындайды. Осы кезеңде барлық нұсқаулар 
тексеріледі, түсіндіріледі, нақтыланады. Жұмыс уақыты – 40 минут, 1 сағатқа дейін. 

5 Бұнда психолог пен клиент алынған кеңестер мен нұсқаулардың қалай жүзеге 
асырылатыны, бақыланатыны мен бағалануы туралы келіседі. Нұсқауды орындау 
барысында туындаған сұрақтармен жұмысты пысықтап (кімнен, қашан, қайда біле 
алатындығы жайлы, келесі жолы қай кезде кездесетіндігі туралы) келіседі. Уақыты – 20-
30 минут. 

Егер жоғарыда аталғандардың барлығын ескеретін болсақ, онда барлық 5 этапқа 
орташа есеппен (тест уақытын қоспағанда) 2-3 сағаттан 10-12 сағатқа дейін уақыт бөлінуі 
мүмкін. 

Кеңес берудің жұмыс орны және уақыттық аспектілері де жұмыс барысында 
маңызды рөл атқарады. Кеңес беру орнының кеңістіктегі орналасуына келетін болсақ, бұл 
жұмысты жүргізу үшін жайлы бөлме немесе үлкен бөлмеде арнайы бөлінген бұрыш 
болуы керек. Клиентті есікке арқасымен отырғызып, кеңес беру үдерісінде болатын 
әңгімеге барынша назарын аударып, өзін еркін сезінуіне жағдай тудыру керек. Психолог 
пен клиент арасында белгілі бір қашықтық болуы керек. Екеуінің арасындағы қашықтық 
тым жақын болмағаны жөн. Клиент жайласып орналасып, керек кезінде еркін 
отырып-тұра алатындай болу керек. 

Мәселе мазмұнына қарай психологиялық кеңес берудің түрлері айқындалады. 
Психологиялық кеңеске адамдар түрлі қажеттілік пен сан алуан себептер негізінде 
жүгінеді. Сондықтан кеңес беру клиенттердің жекелей ерекшеліктеріне, сонымен қатар 
мәселенің мазмұнына қарап, бірнеше түрге бөлінеді [5]: 

1 Интимдік, жеке басқа қатысты психологиялық кеңес беру. Кеңес берудің бұл 
түрі жиі кездеседі. Бұл жағдайда кеңес беруші адамның тұлғалық сұрақтарымен, 
уайым-қайғыларымен айналысады. Бұндай көмекке зәру адам, негізі, айналадағыларынан 
өз проблемасын (психологиялық немесе мінез-құлықтағы жетіспеушілік, маңызды 
адамдармен қарым-қатынас, әр түрлі қорқыныштар, сәтсіздіктер, дәрігердің қарауын 
қажет етпейтін психогендік аурулар және т.б) жасыруға тырысады. Кеңес берудің бұл түрі 
адамның өз-өзіне көңілі толмау, интеллектік мәселелері қиындығы, қарым-қатынастар 
мәселесін де қамтиды. 

1 Отбасылық кеңес беру. Кеңес беруші клиенттің өзіне және басқаларға, клиентті 
мазалаған, оның туыстарының отбасына қатысты мәселелерді зерделейді, соның 
психологиялық шешімін табуға көмек береді. Сонымен бірге осы кеңес беру мазмұны 
болашақ жар таңдау, отбасындағы қарым-қатынас, кикілжіңдерді шешу жолдары, әйелі 
мен күйеуінің туыстарымен қарым-қатынасындағы келіспеушілік, айырылысу кезіндегі 
ерлі-зайыптылардың мінез-құлқы, өз өмірінде маңызды адамды жоғалту қайғысы және 
т.б. сұрақтарын қарастырады. 

2 Психологиялық-педагогикалық кеңес беру. Бұған балаларды дамыту, оқыту мен 
тәрбиелеуге, баланың жан-дүниесіндегі өзгерістер мен сыртқы күштер әсерінен орын 
алатын қорқыныш (білім сынағына қатысты алыпқашпа сөздер әсері, құрбыларынан 
моральдік-материалдық зорлық көру, секта немесе экстремистік топ ықпалы, 
ғаламтордағы келеңсіздікке ұрындырар жайттар) күйлерінің алдын алуға байланысты 
сұрақтарды жатқызамыз. Сонымен қоса, психологиялық-педагогикалық біліктілігін 
көтеру сұрақтары, ата-ана, әлеуметтік топтармен қарым-қатынас, балалар мен ересектер 
ұжымын басқаруға қатысты басқа да психологиялық мәселелер қарастырылады. 

3  Іскерлік кеңес беру. Бұндай кеңес беру түрі қазіргі кезеңде аса маңызды. 
Нарық заманында іскерлік белсенділік төмендеген тұста, адамдардың психикасы да 
өзгерістерге ұшырауы жиі байқалады. Психолог іс-әрекет түрлеріне қатысты кеңес беріп, 
сол кәсіпке тиесілі сұрақтардың психологиялық әсерлерін нақтылап, маман тарапынан 
нақты психологиялық көмек берумен айналысады. Іскерлік кеңес беру – адамдардың 
іскерлік мәселелеріндегі түйткілдер мен шиеленісті шешімдерді анықтау көмегі. Бұл 
психолог-маманның өзінің іскерлік деңгейін көтеретіні сөзсіз. Бұл кеңес түріне мамандық 
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таңдау немесе мамандығы мен кәсібіне байланысты адамның түрлі қабілетін дамыту мен 
жетілдіру, кемшіліктері мен олқылықтары немесе қызығушылықтарын есепке ала отырып 
еңбегін ұйымдастыру, жұмысқа қабілеттілігін жоғарылату арқылы табысты нәтижеге қол 
жеткізу мүмкіндіктерін қарастыру, іскерлік келіссөздер жасауға үйрету жайлы мәселелер 
зерттелінеді, жүзеге асырылады. 

Кеңес беру барысында кеңес берудің этикалық қағидаттары сақталуы міндетті. 
Кеңес беру барысында клиент құқықтары мен кеңес беруші құқықтары бекітіліп, 
таныстырылады. Себебі мұнда жеке адам өміріне қатысты мәселелер бар, ол жеке 
адамның өз әлемі, сол себепті клиент пен кеңес беруші арасында белгіленген құқықтық 
шекара болуы немесе жеке адам мәліметтерінің өз деңгейінде құпиялылығы сақталынуы 
шарт. Іскер психолог бұл мәселені естен шығармай, қайта оны этикалық талаптар 
тұрғысынан заңдастырады.  

Клиенттің кеңес берушіге тәуелділігі этикалық мәселе тұрғысынан адамгершілік, 
адам құқығына қатысты нормативтер, іскерлік ережелері қырларымен сипатталады. Кеңес 
берушінің кәсіби және этикалық құқығы мен міндеттерін сақтау маманның кәсіби 
біліктілік, өз ісіне жауапкершілік деңгейін танытады. Кеңес беруші кәсіби білімі, іскерлік 
біліктілігі мен психологиялық ықпал ету шеберлігін үнемі арттырып, озық 
тәжірибелерден үйрене отырып, өз тәжірибесіндегі жеке шеберлігіне қатысты 
әдіс-тәсілдер ауқымын өрістетіп отыруы қажет. 

 Клиентті қабылдайтын кеңес беруші толыққанды кәсіби тұлғалық қасиеттер 
жиынтығын таныта біліп, клиенттің өз мәселелерін тануына қатысты іскерлік, тұрақты 
психикалық қабілеттерін аша білуі оның жұмысының нәтижелілігін берік қыла түседі [6]. 

Кеңес берушінің жеке бас құндылықтары, танымдық ой толғанысы мен өміршең 
философиясы алдындағы  клиентке сөз бен іс бірлігі түрінде ықпал етуі – кеңес алушының 
сенімділігін артырып, оның іс-әрекетінің жүйелілігін реттеуіне ықпал ететін сәйкестік 
мәселесі. Міне, осы тұста халқымыздың ақыл-кеңес беру даналығы мен кеңес алушының 
өзіндік қорытынды,  ойтұжырымдарын негіздеу, теориялық тұрғыдан іргелендіру мәселесі 
бой көтереді. Бұл туралы біз арнайы тарауда сөз етеміз. Өзіміз зерттеген мәселенің кеңес 
беру бағыттарының қай тұсына кірігетінін, теориялық үйлесімін табатынын анықтап 
алсақ. 

Психологиялық кеңес беру, психологиялық коррекция және психотерапия бір-
бірімен тығыз  байланысты. Оның үстіне тәжірибеленуші психологтардың өздері бұл 
салаларды араластырып алып жатады. Сондықтан психологиялық қызметтің бұл 
салаларын жіктеп бөлу және оларға дәл анықтама беру арнайы еңбектің тақырыбы бола 
алады. Біз мұнда оларды шартты түрде ғана бөліп, психологиялық кеңес беру мен 
психокоррекцияны студенттерге түсіндіріп, олардың болашақ мамандық қызметінде бұл 
тәсілдерді пайдалану жолдарын анықтауға мүмкіндік беретіндей жерлеріне тоқталамыз. 

Психологиялық кеңес беру барысында клиентке ықпал етудің басты құралы –
 жоспарланған әңгімелесу болып табылады. Оның көмегімен тұлғалар арасындағы 
қатынастарда орын алған неше түрлі қиындықтар мен психологиялық проблемаларды 
шешуге бағытталған жұмыс жүргізіледі. 

Әңгімелесу кеңес беру, психокоррекция және психотерапия жұмыстарында 
жиі қолданылады. Дегенмен, егер кеңес беру жұмысы бәрінен бұрын клиентке оның 
басқалармен қарым-қатынас мәселелерін реттеуге көмектесумен шектелсе, 
психокоррекциялық немесе психотерапиялық ықпал негізінен көптеген өмірлік 
қиындықтармен шиеленістердің негізінде жатқан адамның жеке мәселелерін шешуге 
бағытталған. 

«Психокоррекция» мен «психотерапия» терминдерінің айырмашылығы жеке 
тақырып болады. Отандық психологияда пайда болған бұл ұғымдарды бөлу жұмыс 
ерекшеліктерімен емес, психотерапиямен арнайы медициналық білімі бар адамдар ғана 
айналыса алады деген заңды жағдаймен байланысты. Біздің көзқарасымыз тұрғысынан 
бұл шектеу жасанды болып табылады. Себебі, психотерапия психологиялық ықпал жасау 
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жолдарын ойластырады. Оның үстіне «психотерапия» (psychotherapy) термині 
халықаралық болып табылады және әлемнің көптеген елдерінде кәсіби психологтар іске 
асыратын жұмыс әдістері ретінде қолданылады. Психотерапия мен кеңес беру арасындағы 
шек өте шартты екендігі күмәнсіз. Мұны Ю.Ф.Поменов, А.С.Спиваковская т.б. авторлар 
өз еңбектерінде бірнеше рет атап өткен. Бұл еңбектерде психотерапия және 
психокоррекция саласында ортақ көрсеткіштері мол екені атай отырып, дегенмен 
психологиялық кеңес беруді арнайы дәрігерлік дайындығы жоқ психологтар жүргізуіне 
болатындығын, кеңес беру тек психологиялық жағдайға көзқарасты өзгертуге бағытталған 
болғандықтан оны адамның психикалық қасиеттеріне белсенді ықпал ету арқылы өзгерту 
керек емес кезде психолог мамандар жүргізе алатыны аталған. 

Психотерапиялық көмек клиенттің жеке тұлғалық проблемаларын шешуге 
бағытталған [7]. Бұл жағдайда сананы шектей отырып ықпал жасалатын амалдар кеңінен 
пайдаланылатын болғандықтан ол тәсілдерді қолдануға өте қатаң талаптар қойылады. 
Себебі, оң нәтижеге жету үшін психологиялық білім мен еңбектің жалпы принциптерін 
түсіну жеткіліксіз. Сонымен қатар психикаға терең әсер ету арқылы клиентті сөзсіз 
илануға жеткізу немесе гипнозға жақындатылған жағдайда сендіру тәсілдері де кеңінен 
пайдаланылады. Психотерапия тәсілдерін пайдалану үшін осы тәсілдерді толық меңгерген 
және емін-еркін қолдануға шеберлігі жеткілікті болуы керек. 

Клиенттің проблемасы тұлғааралық немесе жеке тұлғалық 
екендігін дәлірек анықтау үшін психолог шағымданушыға көптеген жанама 
сұрақтартар қойып, оларға берген жауаптарын, психологпен кездесуден күткен үмітінің 
ерекшелігін талдап анықтайды. Кеңес беруші психологтың клиенттері, әдетте, жеке 
өмірлік қиындықтардың пайда болуына басқалар негативті рөль атқарды деп көрсетеді. 
Ал тереңірек психокоррекциялық жұмысқа бағдарланған клиенттердің шағымы басқаша 
болады: оларды көбінесе өзінің ішкі жағдайын, қажеттілігі мен тілегін бақылап, оларды 
реттеуге қабілетсіздігі мазасыздандырады. Сонымен, кеңес беруші-психологтың 
клиенттеріне мына типтес шағымдар тән. «Біз күйеуміз екеуміз үнемі себепсіз ұрысып 
қаламыз», немесе, «Әйелім мені ешқандай себепсіз қызғанады». Психотерапевтке 
келетіндердің көбісі өзінің проблемалары туралы басқаша айтады: «Мен өз-өзімді ұстай 
алмайтын, өте ашушаң болып кеттім, үнемі күйеуіме айқайлаймын», немесе, «Соңғы кезде 
әйелімнің адалдығына сенімсіздік білдіремін, ол мені алдайтын сияқты болады да тұрады, 
оны ешқандай себепсіз қызғанамын». Шағымдарда мұндай айырмашылықтар өте көп 
болады, ішінара сол клиенттермен жеке проблемалары мен сәтсіздіктерін сараптау 
бойынша арнайы жұмыс жасалынды [8]. Адам өз басынан өтіп жатқан оқиғаға өзін 
жауапты деп қабылдауы - белгілі ерлікті қажет ететін қадам. Ол адам өзін-өзі өте терең 
және жан-жақты, барлық қыр-сырына түсініп тануға дайын екені күмәнсіз. 

Шағымдар локусының  бағыттылығы мен адамның психологиялық  
көмек алуға дайындығы - онымен жасалатын жұмыстың формасын да анықтайды. Клиетке 
көмек беру үшін кеңес беруші оған өзінің проблемаларын толық түсініп, өмірлік 
күрделіліктерге басқаша қарау, бұл проблемалардың неден орын алғанын көрсете білу 
және әдетте байқалмайтын қиындық көзі болатын тараптардың өзара қатынастарын 
талқылау арқылы жүргізеді. Ықпал жасаудың мұндай формасының негізі, бәрінен бұрын, 
клиенттің көзқарасын қалыптастыру және оның негативтік қатынасын өзгерту болып 
табылады. Кеңес беру әңгімесі барысында клиент оқиғаға кеңірек және тереңірек қарау 
арқылы ондағы өзінің рөлін бағалауға, осы жаңа көзқарасына сәйкес өткен оқиғаға өз 
қатынасы мен мінез құлқын өзгертуге мүмкіндік алады. 

Психотерапевтік ықпал басқаша қалыптасады [9].  
Мұнда психологиялық ықпал жасау жұмысының бастапқы, шағымды талдау 

кезеңдерінде-ақ тереңдеп, қайта қалыптасатыру процесінде үлкен рөль атқарады. 
Маманмен әңгімелесу барысында клиенттің қазіргі кездегі өзінің басқалармен 
арақатынасының өзекті оқиғалары ғана емес, өткен мәселелер де (балалық, жеткіншектік, 
қыз-бозбалалық шақ оқиғалары) талданады. Адамның психологиялық өмірінің, түс пен 
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өңнің ассоциациясы секілді байланысы бар ерекше формалары психотерапияда жиі-жиі 
пайдаланылады. Психотерапияның ерекше бейнесі – көмек сұраған адам мен кәсіби маман 
арасындағы қатынас көптеген өзіне тән ерекшеліктермен сипатталады: тасымал және 
контртасымал терминдерімен белгіленетін қатынас, сараптау үлкен орын алады және 
кеңес беру барысында сұрақтарға клиенттің берген жауаптары мүлдем талқыланбайтын 
кездері психотерапиялық ықпал мүмкіндіктерін тереңдету мен кеңейтудің негізгі 
құралдарының бірі болып табылады. Р.Урсано, С.Зонненбери, С.Лазар т.б. 
психотерапевтердің айтуы бойынша мұндай тәсіл жүйкенің терең қабаттарын сараптау 
арқылы клиенттің патогенді күйзелістері мен ерекше мінез-құлық себептерін терең 
түсінуге алып келеді және жеке тұлғаның қиналып жүрген проблемаларын шешуге 
мүмкіндік береді.  

Психологиялық  ықпал жасаудың бұл түрлерінің  ұзақтығы да әр түрлі бболады 
[10]. Психологиялық кеңес беру көбіне  қысқа мерзім ішінде жүреді және клиентпен 5-6 
кездесуден асуы сирек кездеседі. Ал психотерапия процесі ұзаққа созылады және бір жыл 
ішінде ондаған, тіпті жүздеген кездесулер өткізуге бағдарланған болады. Психотерапевтік 
ықпалдың психокоррекция мен кеңес беруден айырмашылықтары – клиенттердің жеке 
тұлғалық типтерімен де байланысты. Кеңес беруші-психологтың қабылдауына келген 
клиенттердің ішінде психологиялық статусы, кәсібі, материалдық жағдайы т.б. 
көрсеткіштері әр түрлі адамдарды кездестіруге болады. Олардың ішінде кемшіліксіз 
клиент, рефлексияның даму деңгейі жоғары адамдар, өте қымбат және ұзақ емделу 
курсына ақы төлеуге мүмкіндігі бар, өте қабілетті бірақ ол қабілетін іс жүзінде көрсете 
алмағандар, психотерапевт қызметімен пайдалану үшін уақыты жеткілікті невротиктер 
т.с.с. кездеседі. Психотерапия өзінің тарихи дамуында психиатриямен тығыз 
байланыстыболғандықтан бұл салада қызмет атқаратындар арасында кәсіби 
психологтармен қатар психотерапевтердің арасында арнайы дайындықтан өткен 
психиатрлардың кездесуі кездейсоқ емес. Психотерапевтке қаралған адам дәстүр 
бойынша клиент емес, пациент деп аталатынын байқаймыз. Сондықтан бұл саладағы 
маманның толық құнды дайындығын жеке психотерапиялық тәжірибесіз елестету мүмкін 
емес, соның арқасында ол жан-жақты жұмыс істеуге, клиенттердің проблемаларын дұрыс 
талдауға даярлығы нығайады [11]. 

 Психотерапия  мен кеңес берудің айырмашылығы – кең және көп қырлы тақырып 
[12-14]. Психологтың көмегіне сүйенген көше адамы, әсіресе әрбір адам психологияның 
не екенін түсіне бермейтіні, оған қандай жоспарда көмек көрсетілу керектігін және ол 
қандай формада көрсетілуі мүмкін екендігін түсіне бермейді. Көбінесе клиенттердің 
психологқа келгендегі алдына қойып отырған мәселені шешу туралы үміттері 
психологиялық қызмет міндеттерімен дәлме-дәл келмейді, кейде өмір шындығы мен 
өзара  қатынастар логикасына да сай келмейді. (Мысалы, клиент психологиялық ықпал 
ету нәтижесінде біреуді өзіне қаратып оның сүйішпеншілігін тудыруды, немесе ұнатпай 
қалатындай етуді өтініш жасауы, ал кейде талап етуі жиі кездеседі). Осыған байланысты, 
клиентпен жүргізілетін бірінші жұмыс – психологиялық көмектен не күтуге 
болатындығын және керектігін оған жете түсіндіру. Осы көзқарас тұрғысынан нақты 
мақсатқа жетуге бағытталған психологиялық кеңес беру көбінесе өзіндік ерекшелікпен 
сипатталатын, өте ұзақ және терең зерттеуді талап ететін психотерапевтік көмек көрсету 
жұмысының алғашқы қадамы ретінде қызмет етеді. Кеңес берушіге келген адам алғаш рет 
өзінің өмірлік сәтсіздіктеріндегі өзінің ролі туралы ойланатын және оған шын мәнінде 
көмектесу үшін психологпен бір немесе бірнеше кездесудің жеткіліксіз екенін түсіне 
бастайтын жағдайлар болады. Кеңес беру барысында клиент бірден маңызды көмекке 
сүйене алуы мүмкін екенін анық сезінсе, нәтижесінде алдында тұрған барлық 
проблемаларды шешу жолдарын тез тауып алуы немесе шытырман жағдайдан шығуы 
таяу уақытта немесе ешқашан болмауы мүмкін екеніне де түсіне бастайды. Бірақ клиент 
өзіне психологиялық көмек көрсетілуі керек екендігін түсінуінің өзі өте маңызды. 
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Проблеманы түсінген адам ондай жағдайға енді душар болмау жолдарын іздейді [15]. 
Кеңес беру мен психотерапияның мұндай өзара байланыстылығының мағнасы терең. Осы 
байланыс тәжірибелік психологияның пайдалану шеңбері кең және көп қырлы 
мүмкіндіктерінің бар екенінің кепілі бола отырып, әрбір қаралған мәселелерді талдау 
барысында әр адам өзіне қажетті нәрсені таба алатындығына негіз болады. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции. Монография.Пер. с англ. - М.: "Прогресс", 1986.  
2. Практическая психология: Учебник / Под ред. д-ра психол. наук, проф., акад. 

БПА М. К. Тутушкиной — 4-е изд., перераб., доп. — СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 
2001. — 368 с.  

3.  George R. L., Cristiani T. S. Counseling: Theory and Practice, 3rd 
Ed. Englewood Cliffs. N. J.: Prentice Hall, 1990. 

4. Роджерс К. Искусство консультирования и психотерапии // Пер. с англ. О. 
Кондрашовой, Р. Кучкаровой, Т. Рожковой, Ю. Овчинниковой, Г.Пимочкиной, 
М.Злотник. - М.: Апрель Пресс, Изд-во Эксмо, 2002. - 976 с. 

5. Овчарова Р.В Справочная книга школьного психолога. 2-е изд. Просвещение 
1996, 38 с. 

6. Фрейд З. Собрание сочинени 
7. Юнг К.Аналитическая психология. Тавистокские лекции. МЦНК и Т 

«Кентавр». 1994. 83-125 сс. 
8. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М.: Академический 

проект, 199. - 464 с. 
9. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - 3-е изд. - 

СПб.: Питер, 2001. - 656 с. 
10. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование. - М.: Феникс, 2006. - 

283 с. 
11. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое 

консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Серия 
"Серебряная сова". - М.: Ижица, 2002. - 224 с. 

12.  ГулинаМ.А. Основы индивидуального психологического консультирования. 
СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2001. - 346с. 

13. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование. - Изд.2-е. - М.: Независимая фирма "Класс", 2000. - 208 с. 

14. Нельсон-Джоунс, Ричард. Теория и практика консультирования. - СПб.: Питер, 
2001. - 464 с. 

15. Шаров А.С. Курс лекций по методологии и методам психологических 
исследований. - Омск, 2003. - 286с. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
УЧАЩИХСЯ 
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Научный руководитель,  

к.псх.н.доцент М.А.Еркинбекова  
 
Проблема интеллектуального развития учащихся в условиях современной школы 

приобретает доминирующее значение. Внимание к этой проблеме диктуется условиями 
современной жизни. Интеллектуальное развитие выступает как важнейший компонент 
любой деятельности человека. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности в 
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общении, учебе, труде человек должен воспринимать мир, обращать внимание на 
различные компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать, 
запоминать, обдумывать. Поэтому интеллектуальные способности человека 
развиваются в деятельности и сами представляют собой особые виды деятельности. 

Ключевые слова: интеллект, развитие, учащиеся, мышление, интеллектуальное 
развитие. 

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ДАМУЫНЫҢ КЕЙБІР 

ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ 
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Қазіргі мектеп жағдайында оқушылардың интеллектуалды даму проблемасы 

басым болып келеді. Бұл мәселеге назар аударуды қазіргі өмір жағдайлары талап етеді. 
Интеллектуалды даму кез-келген адам қызметінің маңызды компоненті ретінде әрекет 
етеді. Қарым-қатынасқа, оқуға, жұмысқа деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
адам әлемді қабылдауы, әр түрлі қызмет компоненттеріне назар аударуы, не істеу керек 
екенін елестетуі, есте сақтауы, ойлануы керек. Демек, адамның интеллектуалды 
қабілеттері белсенділікте дамиды және өздері де қызметтің ерекше түрлері болып 
табылады. 

Түйін сөздер: ақыл, дамыту, оқушылар, ойлау, интеллектуалды дамыту. 
 

SOME CONCEPTS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 
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The problem of the intellectual development of students in the conditions of a modern 

school is becoming dominant. Attention to this problem is dictated by the conditions of modern 
life. Intellectual development acts as the most important component of any human activity. In 
order to satisfy his needs for communication, study, work, a person must perceive the world, pay 
attention to various components of activity, imagine what he needs to do, remember, think over. 
Therefore, the intellectual abilities of a person develop in activity and are themselves special 
types of activity. 

Keywords: intelligence, development, students, thinking, intellectual development. 
 
Ориентация на личность с высоким уровнем сформированности различных качеств 

интеллекта, побуждает учителя к постоянному поиску путей обновления 
образовательного процесса, а так же выявлению и созданию психолого-педагогических и 
организационно-педагогических условий, необходимых для полного раскрытия и 
развития интеллектуального потенциала учащихся.  

Понятие «интеллект» является культурно-историческим и несет на себе 
многочисленные наслоения, предшествовавшие его современному употреблению. В этом 
сложность его определения, которая зафиксирована в психологической науке. Существует 
множество определений данного понятия. 

«Интеллект (разумение, понимание, постижение) - относительно устойчивая 
структура умственных способностей индивида» [1, С.47]. 



Вестник университета «Кайнар», №3-2020 г. 

 49 

«Интеллект - это способность решать проблемы незапрограмированным 
(творческим) образом», - пишет Стивен Дж. Гулд [2,С.205]. 

«Интеллект - это способность действовать целесообразно, думать рационально и 
действовать эффективно в отношении окружающих», - считает Д. Векслер [3,С.210]. 

«Интеллект - это общие врожденные познавательные способности», - утверждает 
Сирил Берт [4, С.47]. 

Проблема интеллекта и способов его диагностики является одной из базовых 
проблем психологии. Изучение интеллекта способствует более глубокому раскрытию 
основных закономерностей психического развития индивида, пониманию природы 
индивидуальных различий в проявлении общих способностей. Вместе с тем проблема 
интеллекта включена в более широкий социальный и личностный контекст. 
Интеллектуальный потенциал общества является важнейшим фактором прогрессивного 
развития, интеллектуальная собственность становится объектом экономических 
отношений, продуктивный интеллект выступает в качестве условия обеспечения 
независимости личности, ее устойчивости к манипулятивным воздействиям. В силу 
отдаленности и значимости социальных и личностных последствий, диагностика 
интеллекта в период усиленного развития, изменения и обучения, каким является детство, 
волнует не только психологов, но также и педагогов и широкую общественность, 
родителей. В силу этих причин изучение интеллекта детей приобретает особую остроту и 
ответственность. В мировой истории психологических исследований проблема интеллекта 
оказывается наиболее изучаемой, ей посвящено самое большое число работ, и в то же 
время она остается самой дискуссионной и неоднозначной по своим теоретическим 
решениям. В отечественной психологии интеллект долгое время отождествлялся с 
мышлением. Только в последнее десятилетие это направление исследований 
восстановлено в своих правах, началась научная разработка вопросов теории и практики 
психодиагностики интеллекта. В связи с расширением базы практического применения 
труда психологов в системах здравоохранения, образования, занятости населения, право 
охраны - вопросы методического оснащения, поиска адекватных методов исследования 
приобрели особую актуальность. 

Американский исследователь Дж.Гилфорд разработал концепцию структуры 
интеллекта. Эта модель легла в основу многих психолого-педагогических концепций 
диагностики, прогнозирования обучения и развития одаренных детей в зарубежной 
психологической теории и практики. Ее рассматривают как одну из самых известных 
среди всех когда-либо предложенных моделей интеллекта. Естественно, что она при этом 
является и одной из самых критикуемых [5]. 

Данная модель предлагает, по полушутливому утверждению автора, около 120 
«способов быть умным», что в свою очередь, является прекрасной базой для разработки 
программ как диагностики мышления, так и конкретизации того, что подлежит 
целенаправленному развитию. Эта модель много лет используется как базовая в ряде 
американских школ и детских садов, прежде всего для одаренных детей. Свойством 
данной модели является то, что она носит комплексный характер, содержит описание 
разных типов когнитивных способностей, позволяет педагогическим работникам 
использовать самые разнообразные методы, далеко выходящие за рамки обычных 
учебных программ, стимулирования учебного процесса. 

Дж.Гилфорд находит несколько общих фундаментальных оснований для 
многочисленных реальных проявлений (факторов) интеллекта и на этой основе 
классифицирует их, выделяя три фундаментальных способа объединения 
интеллектуальных факторов первого блока («операции») – выделение основных видов 
интеллектуальных процессов и выполненных операций. Этот поход позволяет объединить 
пять больших групп интеллектуальных способностей: 

− познание – восприятие и понимание предъявляемого материала; 
− память – запоминание и воспроизведение информации; 
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− конвергентное мышление – логическое, последовательное, однонаправленное 
мышление, проявляется в задачах, имеющих единственный правильный ответ; 

− дивергентное мышление – альтернативное, отступающее от логики, 
проявляется в задачах, допускающих существование множества правильных ответов; 

− оценка – суждение о правильности заданной ситуации. 
Второй способ классификации интеллектуальных факторов по Гилфорду, 

соответствует виду материала или включенного в него содержания, которое может быть 
представлено так: 

− образное; 
− символическое; 
− семантическое; 
− поведенческое. 
Обрабатываемая информация может принимать вид какого-то одного из конечных 

продуктов: единицы, классы, системы, отношения, трансформации и импликации. 
Данные три вида классификации представлены Дж. Гилфордом в виде модели куба, 

каждое измерение которого представляет собой один из способов измерения факторов: в 
одном измерении располагаются различные виды операций; в другом измерении – 
находятся разные виды конечного мыслительного продукта; в третьем измерении – 
разные виды содержания. 

Предложенное Дж.Гилфордом деление мышления на конвергентное и 
дивергентное стало существенным шагом в дифференциации составляющих умственных 
способностей, и фактически положило начало разведению понятий «интеллектуальная 
одаренность» и «творческая одаренность» [6, с.134]. 

Важное значение имеет обогащение, ориентирующее на развитие самих 
умственных процессов учащихся. Здесь находят свое отражение основные 
психологические подходы к применению интеллекта и познавательной деятельности. 
После работ Дж. Гилфорда принято учитывать, что одни факторы интеллекта 
характеризуют выполняемые умственные операции (запоминание, оценочные операции), 
другие особенности материала (образного, символического), третьи — получаемый 
продукт, или результат, мышления (классификация, определение последствий). Это 
«трехмерная» модель вдохновила на разработку соответствующих методов обучения.  

При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и познавательным 
потребностям ребенка, а также использовании взаимодополняющих методов диагностики 
можно выявить детей с незаурядными умственными возможностями. Тогда сразу же 
встает проблема, чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию.  

Гилфорд, учитывая новые разработки и не получая ожидаемых результатов, 
выделяет другой тип мышления – дивергентное. Это не направленное мышление, а 
способность мыслить вширь, т.е. способность видения других атрибутов объекта. Суть и 
предназначение этой способности в том, что она непосредственно обеспечивает выход за 
рамки раз начатого направления решения исходной задачи. 

Чётко очерченного теоретического содержания сам термин «интеллектуальная 
активность» не имеет. За ним до сих пор сохраняется изначальный смысл латинского 
«activus» – деятельный, энергичный. 

Формально-динамические характеристики деятельности, такие как скорость, 
напряжённость, длительность и т.д., являются чисто количественными показателями и 
определяют скорее тонус деятельности. А проблема активности как «меры 
взаимодействия» есть, прежде всего, проблема качественная, поэтому решать её надо, 
отталкиваясь именно от содержательной стороны изучаемого явления.  

Мерой интеллектуальной активности может служить интеллектуальная 
инициатива, которую нужно понимать, как продолжение мыслительной деятельности за 
пределами ситуативной заданности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни 
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внешней или субъективной отрицательной оценкой работы, можно увидеть в ней 
адекватное выражение понятия активность. 

Интеллектуальную инициативу не следует отождествлять с проявлением любой 
инициативы в интеллектуальной сфере. Она отличается, во-первых, от инициативы 
выбора, предпочтения мыслительной другим видам работы, во-вторых, – от стремления к 
перевыполнению задания, когда сверх заданного в эксперименте (и в жизни) испытуемый 
просит дать ему ещё одну, две и так далее задачи.  

Интеллектуальная активность личности проявляется, конечно, в любых 
обстоятельствах, в любой сфере деятельности человека. Но не стимулированная извне 
деятельность – это тот феномен, который обнаруживает её однозначно, аналогично тому, 
как в своё время введение метода проблемных ситуаций утверждало мышление, отделяя 
его от других психических процессов. Исходя из этой аналогии, определение 
интеллектуальной активности выглядит так: если мышление – это процесс решения задач, 
то интеллектуальная активность – это нестимулированное извне продолжение мышления. 
Интеллектуальная активность – чисто личностное свойство, это свойство целостной 
личности, отражающее процессуальное взаимодействие познавательных и мотивационных 
факторов в их единстве, где абстрагирование одной из сторон невозможно [7]. 

В процессе интеллектуальной деятельности человек проявляет познавательную 
потребность: 

- постоянно ищет смены впечатлений, новую информацию. Чем больше он узнаёт, 
тем более ему хочется знать; 

- потребность в самом процессе умственной деятельности; 
- получает удовольствие от умственного напряжения  
Его интеллект характеризуется конкретностью мышления и способностью к 

абстракциям. 
- быстрота и точность выполнения умственных операций, обусловленных 

устойчивостью внимания и прекрасной оперативной памятью. 
- сформированность навыков логического мышления, стремление к рассуждению, 

обобщению, выделению главного, классификациям. 
- богатство словаря, быстрота и оригинальность словесных ассоциаций 
- особый склад ума 
- установка на творческое выполнение задания 
- развитость творческого мышления и воображения.  
Как отмечает Н.И.Чуприкова с психологической точки зрения назначение 

интеллекта - создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие 
индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности. Интеллект - 
это психологическая основа разумности, считает этот исследователь [8]. 

В общем виде интеллект - это система психических механизмов, которые 
обусловливают возможность построения «внутри» индивида субъективной картины 
происходящего. Беглый взгляд на проблему интеллекта в том виде, как она сейчас 
представлена в литературе, дает основание говорить, что, несмотря на многолетнюю 
историю становления, эта категория не может быть отнесена к разряду устоявшихся 
понятий психологии.  
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Мақала заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы мәселесіне арналған. 

Автор жеке тұлғалармен қатар заңды тұлғаларға қылмыстық жауаптылықты енгізу, 
соның ішінде экологиялық қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылық енгізу мәселелері 
бойынша өз пікірлерін негіздеп берген. 

Түйін сөздер: экологиялық қылмыстар, қылмыстық жауаптылық, заңды 
тұлғалар, заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы.  
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Статья посвящена проблеме уголовной ответственности юридических лиц. Автор 

обосновал свое мнение по вопросам введения уголовной ответственности как физических 
лиц, так и юридических лиц, в том числе уголовной ответственности за экологические 
преступления. 
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The article deals with the problem of criminal liability of legal persons. The author 

substantiated his opinion on the introduction of criminal liability of both natural persons and 
legal persons, including criminal liability for environmental crimes. 

Keywords: environmental crimes, criminal liability, legal entities, criminal liability of 
legal entities. 

 
Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі қылмыстық құқықтық реформаны жүзеге 

асыру барысындағы талқыланатын өзекті мәселелердің бірі – заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауапкершілігі. Олардың ел экономикасын көтеріп, маңызды әлеуметтік 
мәселелерді шешудегі ерен еңбегін ерекше атап өтуіміз қажет. Заңды тұлғалар қоғамдық 
қатынастардың жеке басты субъектісі ретінде айрықша мәртебе алған болатын. Соған 
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сәйкес қоғам мен мемелекетте өтіп жатқан саяси және құқықтық үрдістерге де белсене 
қатысады.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың латенттілігіне айыпты 
адамдарды анықтаудың қиындығы да себеп болып отыр, себебі көптеген жағдайларда бұл 
қылмыстар көбінесе ұзақ уақытқа созылады. Осы уақыттың ішінде бірнеше басшы 
ауысып, нәтижесінде нақты адамға айып тағуда қиындықтар туады. Бірқатар басқа 
мемлекеттердің заңдарында осыған ұқсас жағдайларда экономикалық немесе экологиялық 
қылмыс жасағаны үшін заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілікке тартылуы 
қарастырылған.  Бұл мәселе қазір заңды күші бар Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодекс қабылданған кезде талқыланып, әртүрлі пікірлер айтылды. Алайда 
заңды тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту  институты енгізілмеді[1].  

Адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға залал келтірген (мысалы, 
жануарлар өлімі, ормандарды жою және т.б.) және абайсызда болса да,  адам өліміне 
апарып соққан әрекет үшін жауаптылық тек қылмыстық-құқықтық тәртіпте туындауы 
тиіс. Заңды тұлғаларды қылмысы үшін әкімшілік жауаптылыққа тартатын болсақ, онда 
қоғамға қауіптіліктің дәрежесі теңестіріледі. Ал бұл көзқарас дұрыс емес. 

А.В. Наумов заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы туралы өз ойын 
былайша білдіреді: «Батыс (әсіресе Еуропа) экологиялық мәселелерді жалпы түсіну және 
оған құқықтық тұрғыдан көңіл бөлу жағынан бізден озық кетті. Егер біз экологиялық 
қылмыстармен күрестің құқықтық бастаулары туралы сөз қозғайтын болсақ, онда заңды 
тұлғаларды қылмыстық құқық тұрғысынан да қарастыру керек. Заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауаптылығы нарықтық экономикалы елдерде тегіннен-тегін пайда болған 
жоқ. Егер біз меншіктің мемлекет қарауынан алынатындығы жайлы дұрыстап ойланатын 
болсақ, онда заңды тұлғалардың қылмыстық құқықтағы жауаптылығы бізде де сөзсіз 
қабылдануы тиіс» [2, 252 б.]. 

С.Г. Келинаның пікірінше, - тиісті заңды тұлғаның басшысын қылмыстық 
жауаптылыққа тарту объективті айыптаумен байланыстыболып табылады. Мұндай 
тұлғалар заңды тұлғаның заңсыз әрекеттерін біле тұра (мысалы, өндіріс қалдықтарын 
өзенге ағызу), оны өз күшімен тоқтата алмауы мүмкін [3, 52 б.].   

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын қылмыстық құқыққа енгізгеннен 
кейін, бұл жаңа институт басқа институттарға қайшы келмеуі тиіс. Кейбір авторлардың 
ойынша пікірінше қылмыстық құқықтың бір де бір институтын, қағидасын және 
нормасын заңды тұлғаларға қолдануға келмейді. 

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізуге қарсы шыққандардың бұл 
мәселені қолдаушыларға қарсы қойылған аргументтерінің бірі былайша сипатталады: 
заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізу және оны жазаға тарту қылмыстық 
құқықтың дәстүрлі қағидасы болып табылатын «әркім өзінің қоғамға қауіпті әрекеті үшін 
ғана жауаптылыққа тартылады» қағидасына қайшы келмей ме? 

Бұл сұраққа Б.С. Никифоров былайша жауап береді: «Құқықтағы «тұлға» дегеніміз 
– тек «жеке тұлға» ғана емес; «жеке тұлға» тек қылмыстық құқықта ғана жауаптылық 
субъектісі болып табылмайды; жеке жауаптылық тек жеке тұлғаның жауаптылығы ғана 
емес. Бұл ойды одан әрі қарай жалғастырып жеке жауаптылық, оның ішінде қылмыстық 
құқықтағы, сонымер қатар заңды тұлғаның да жауаптылығы деп айтуға бірнәрсе кедергі 
келтіріп тұр». 

Қылмыстық құқықтағы заңды тұлғаларға қатысты қолданылмайтын қағидалардың 
бірі - жеке кінәлілік қағидасы. Профессор У.С. Джекебаевтың пікірінше, «кінә - 
субъектінің өз әрекетіне және оның қоғамға қауіпті зардабына психикалық қатынасы. 
Мұндай кінә заңды тұлғаларға қатысты қолдануға келмейді. Заңды тұлғалардың кінәсі 
оның өкілдерінің кінәсі арқылы көрінуі керек. Ал, заңды тұлғаны құрайтын жеке 
тұлғалардың кінәлілігі заңды тұлғаның кінәлілігі болып табылуы тиіс». 

Профессор А.Н. Ағыбаевтың ойынша, «заңды тұлғаның қылмыстық жауаптылығы 
жеке тұлғаның қылмыстық жауаптылығын жоққа шығарылмауын, бір қылмыс үшін қос 
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жауаптылық көзделетінін білдіреді. Бұл қылмыстық құқықтың басты қағидаларының бірі 
– «бір қылмыс үшін ешкімді екі рет жауаптылыққа тартуға болмайтындығы» қағидасына 
қайшы келеді. Заңды тұлғаны қылмыс субъектісі ретінде тану нақты қылмыс 
жасаушыларды жауаптылықтан құтқарып қалады. Заңды тұлғаға шығарылған айыптау 
үкімі жеке тұлғаларға айыптау үкімнің шығарылмауына әкеп соқтырады. Сөйтіп, қылмыс 
субъектілерінің заң алдындағы теңдігі қағидасы бұзылады» [4, 50 б.].  Алайда біз А.Н. 
Ағыбаевтың жоғарыда келтірілген пікірімен келіспейміз. Өйткені, заңды тұлғаларды 
қылмыстық жауаптылыққа тартқан кезде бір қылмыс үшін заңды тұлға немесе жеке тұлға 
екі рет жазаланбайды. Жоғарыда атап өткендей заңды тұлғаны қылмыс субъектісі ретінде 
тану жеке тұлғаның жауаптылығын жоққа шығармайды. Ал заңды тұлғаларға айыптау 
үкімінің шығуы жеке тұлғаларды айыптау үкімінен құтқармайды. 

Бізде заңды тұлғаларды қылмыс субъектісі ретінде тануды көптеген заңгер 
ғалымдар қолдайды. Бұл бағытты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 
жобасын жасаушы кейбір авторлар да қолдады. Олардың пікірінше, бұл жаңа институт 
жауаптылықтың әділдігіне сәйкес келеді және кейбір жекелеген қылмыстармен күресудің 
тиімділігін арттырады.  

Заңды тұлғаның қылмыстық жауаптылығының негіздерін белгілейтін дәл осындай 
норма Ресей Қылмыстық кодексінің жобасында да кездескен болатын. Сол кезде заңды 
тұлғаның қылмыстық жауаптылығының қарсыластарының бірі профессор Б.В. Волженкин 
(осы Кодекс жобасындағы) заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығының негіздері 
өте сәтсіз жасалғанын атап көрсетті [5, 61 б.]. Оның пікірінше, әңгіме заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауаптылығы туралы болғанда, «кінә», «кінәлілік» сияқты психикалық 
мазмұндағы терминдерді қолдануға болмайды. Сонымен қатар ол Қылмыстық кодекстің 
мәтінінен заңды тұлға басқа біреудің әрекеті үшін жауап беретінін көреді. Оның ойынша, 
мұндай ереже орын алмауы керек. Осыған сәйкес бұл орын алып отырған қайшылықты 
ғалым былай шешеді: «Осы айтылғандардың нәтижесінде қылмыс субъектісі мен 
қылмыстық жауаптылық субъектісін ажыратқан жөн. Қылмысты тек жеке тұлғалар 
жасайды. Қылмыс құрамының барлық элементтері бар дәл осындай әрекет қана 
қылмыстық жауаптылықтың негізі болып табылады. Ал осындай әрекеттер үшін 
қылмыстық жауаптылыққа жеке тұлғалармен қатар белгілі бір жағдайларда заңды 
тұлғалар да тартылуы мүмкін». Мұндай пікірді Қазақстанда Ү.С. Джекебаев та 
қолдайды[6, 73 б.]. Оның пікірінше, қылмысты тек жеке тұлға жасай алатындықтан, егер 
заңды тұлға қылмыс субъектісі ретінде танылса, онда заңды тұлға жеке тұлғаның кейбір 
әрекеттері үшін ғана жауаптылыққа тартылуы керек. Ал бұл әрекеттер қандай әрекеттер? 
Атап айтсақ: 

а) егер әрекет заңды тұлғаның пайдасына жасалса;  
б) оны заңды тұлғаның басшысы немесе өзге өкілетті тұлғасымен жасалса.  
Жоғарыда көрсетілген өлшемдер негізінде біз төмендегідей сұрақтарға жауап 

табуымызға болады.  
Біріншіден, қандай жеке тұлғалардың қоғамға қауіпті әрекеті заңды тұлғаның 

қылмыстық жауаптылығының негізі болып табылуы керек? Заңды тұлғалардың 
қылмысының арнайы субъектісі ретінде біз кімді қабылдауымыз керек? Заңды 
тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын қолдаушылардың арасында мұндай жауаптылық 
Қылмыстық кодекстің қай тарауында көрсетілуі керектігіне байланысты әзірге ортақ пікір 
жоқ. Сондықтан заңды тұлғалардың қылмысының арнайы субъектісі қылмысты 
саралаудың қажетті талабы емес, тек заңды тұлғаны қылмыстық жауаптылығының негізгі 
шарты ретінде көрінуде.  

Екіншіден, корпоративтік қылмыстың арнайы субъектісі қандай мақсаттарда әрекет 
етуі тиіс? Мұндай мақсат ретінде жеке тұлғаның заңды тұлғаға пайда әкелу мақсатын 
түсінуіміз керек. Сонымен қатар мақсат қылмыстың субъективтік жағының міндетті 
белгісі болып табылатындықтан, ол Қылмыстық кодексте нақты көрсетілуі қажет. Осыған 
сәйкес корпорациялық қылмыстың мақсаты және бұл қылмыс түрінің арнайы субъектісі 
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заңды тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа тартудың қажетті шарты болып табылуы керек. 
Мұндай шешімнің мақсатқа сәйкестілігімен қатар қажеттілігі де бар, себебі Ресей Еуропа 
Кеңесіне кірген соң, шешімдерін осы Кеңестің ұсыныстарына сәйкес қабылдауға міндетті. 
Еуропа Кеңесінің қылмыстылық проблемалары жөніндегі Еуропалық комитеті Еуропа 
мемлекеттерінің заң шығарушыларына заңды тұлғаларды экологиялық қылмыс үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылатын субъектілер деп тануды ұсынды. Бұл ұсыныс 
Ұлыбритания, Франция және т.б. мемлекеттердің заңдарында жүзеге асырылып үлгерді. 
Нью-Йорк штатының (АҚШ) Қылмыстық кодексінде  корпорациялар мен басқа да заңды 
тұлғаларды экологиялық қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту 
қарастырылған[7, 17 б.]. 

Бұл институттың мәні - заңды тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін 
төмендегі негіздердің болуында:  

1) кәсіпорынның қызметі барысында жасалатын құқық бұзушылықтар санының 
өсуі, сол арқылы жекелеген адамдар мен жалпы қоғамға елеулі зиян келтірілуі; 

2) заңға қайшы келетін іс-әрекеттен пайда түсірген жағдайда жауапкершілік жүктеу 
қажеттілігі; 

3) кәсіпорынды басқару құрылымы күрделі болғандықтан, жасалған қылмыс үшін 
жауапқа тартылуы тиіс нақты адамдарды анықтаудың қиындығы; 

4) құқық бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу үшін кәсіпорынның жеке 
адамға санкция қолдануының тиімсіздігі; 

5) құқық бұзушылықтардың алдын алу және келтірілген залалды өндіріп алу 
мақсатында кәсіпорындарды заңсыз әрекеттері үшін жазалау қажеттілігі. 

Жасаған әрекетінде (әрекетсіздігінде) қылмыстық нышандар құрамы байқалған 
нақты адамның анықталғанына немесе анықталмағанына қарамастан, кәсіпорын 
жауапкершілікке тартылуы тиіс. Егер қылмыс жасаған адам анықталса, оның 
жауапкершілікке тартылуы құқық бұзушылыққа жол берген заңды тұлғаны 
жауапкершіліктен босатпайды. Кәсіпорында басқарушы функцияларды жүзеге асыратын 
адамдар өз міндеттерін орындау барысында құқық бұзушылыққа алып келген тәртіпсіздік 
жасағаны үшін жауап беруі тиіс. 

Егер құқық бұзышылықтың жасалуына кәсіпорын басқармасының қатысы жоқ 
болса және оның алдын кесу үшін қажетті шаралардың барлығы қабылдаған болса, 
кәсіпорынға жауапкершілік жүктелмеуі тиіс. Аталған ұсыныстарда «қатысты болу» 
ұғымы кең мағынада қолданылады. Егер кәсіпорын басқармасы құқық бұзушылық фактісі 
туралы біле тұра одан түскен пайданы қабылдаса, оның құқық бұзушылыққа қатысы бар 
болып саналады. Біздің пікірімізше, бұл экологиялық құқық бұзушылықтар жасағаны 
үшін жүктелетін жауапкершілік дәрежесін арттыруға мүмкіндік береді. 

Заңды тұлғалардың келесі жауапкершіліктерін қосымша немесе басқалармен 
үйлестіре қарастыру туралы ұсынысқа да көңіл бөлген жөн: 

1) қылмысты жасау барысында пайдаланылған немесе заңсыз әрекеттің 
нәтижесінде қолға түсірілген мүлікті тәркілеу; 

2) кәсіпорынға белгілі-бір қызмет түрлерін жүргізуге тыйым салу; 
3) қаржылық айрықша құқықтар мен жәрдем ақшалардан айыру; 
4) тауарлар мен қызметтерді жарнамалауға тыйым салу; 
5) лицензиясын қайтарып алу; 
6) басқарушыларды қызметінен босату; 
7) сот органдарының уақытша басқарманы тағайындауы; 
8) кәсіпорынды жабу; 
9) компанияны тарату; 
10) өтемақыны өндіріп алу және (немесе) зардап шеккендердің бұрынғы құқықтық 

жағдайын қалпына келтіру; 
11) бұрынғы күйін қалпына келтіру; 
12) санкция салу немесе басқа да шаралар туралы шешімді жариялау. 
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Құқық бұзушылықтың түрі және келешекте құқық бұзушылықтардың алдын алу 
қажеттілігі қылмыстық санкциялардың қолданылуын талап еткен жағдайда кәсіпорын 
қылмыстық жауапкершілікке тартылуы қажет. Оның үстіне, осы Ұсынысты жасаған 
сарапшылар ерекше айтып өткендей, айыптың дәстүрлі концепцияларын ескермей, 
әлеуметтік айыпқа негізделген жауапкершілік жүйесін қолдану қажеттілігі тууы мүмкін.  

Н.Е. Крылов айтқандай, Франция заңдарына сәйкес заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауапкершілігі қосымша (заңды тұлғалардың орнына емес, тек қана солармен қатар), 
дәлелденген (қылмысты заңды тұлғаның пайдасына оның басшысы немесе өкілі жасаған 
болуы тиіс) және арнайы (заңда немесе қаулыда арнайы қарастырылған жағдайларда) 
болып табылады [8, 53 б.]. 

Осы проблема жөнінде шетелдік зерттеулерде заңды тұлғалар үшін қылмыстық 
жауапкершілікті қолданудың дәйектемесі ретінде келесі дәлелдер келтіруге болады:  

• қылмыстық-құқықтық санкциялардың әкімшілік шараларға  қарағанда тиімдірек 
болуы; 

• қызметкерлердің бірі қылмыстық жауапкершілікке тартылғанына қарамастан 
корпоративтік қатынастардың арқасында қалыптасқан жағдайда да өзгермейтін әрекеттері 
үшін жұмыскерге айып тағылмауы; 

• әкімшілік немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілікті қолданған жағдайға 
қарағанда, қылмыстық санкцияларды қолданған кезде құқықтар мен еркіндіктер 
кепілдіктері көбірек сақталады;  

• қылмыстық құқықта жеке адамға салынатын айыппұл мөлшері едәуір көп, 
сонымен бірге қылмыстық жауапкершілік қолданылған жағдайда корпорацияның беделіне 
зиян келтіріледі. 

• қылмыскерлерді іздестіруде тек қана қылмыстық істер бойынша халықаралық 
жәрдем көрсетіледі.   

Сонымен қатар, кәсіпорынды басқарудың күрделі құрылымы құқық бұзушылыққа 
шын мәнінде қатысы бар адамдарды анықтауды қиындатады, ал көптеген жағдайларда 
оларды анықтау мүлде мүмкін емес. Кәсіпорынның жасалған құқық бұзушылық үшін 
жауапты қызметкері анықталған жағдайда да, оның жоғарғы басшыларының осы құқық 
бұзушылыққа қатысы барына тікелей дәлел табу қиынға соғуы мүмкін. Оның үстіне, әрбір 
нақты құқық бұзушылық әртүрлі адамдардың жекелеген шешімдерінің, әрекеттерінің 
немесе  әрекетсіздіктерінің нәтижесі болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда кәсіпорында 
құқық бұзушылықтың жасалуына жол бермеу үшін жеке адамға санкция қолдану тиімсіз 
болып табылады және де бұл кәсіпорынның басқармасын немесе оның мүшелерін 
бақылау жүйесін қайта қарастыруға мәжбүрлемейді.  

Сонымен қорыта келе заңды тұлғаларға төмендегідей жазаларды қолдануға 
болады: 

- айыппұл; 
- белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан шектеу; 
- заңды тұлғаның қылмыс деп танылған әрекетті жасау кезінде пайдаланылған 

барлық кәсіпорындарын жабу; 
- мүлкін тәркілеу; 
- заңды тұлғаның қызметін тоқтата тұру; 
- заңды тұлғаны тарату. 
Бүгінгі күні экологияға орасан зор зиян келтіріп отырған заңды тұлғалар үшін 

экологияны сауықтыратын іс-шараларды іске асырғаннан гөрі (ол шаралар өте қымбатқа 
түседі) осы құқық бұзушылықтар үшін көзделген және бірнеше есе арзанға түсетін 
әкімшілік айыппұлдарды төлей салған тиімді болып отыр. Егер Қазақстан 
Республикасында заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық, әкімшілік-құқықтық 
жауаптылығымен қоса қылмыстық жауаптылығы енгізілетін болса, онда аталған 
келеңсіздіктер сап тыйылатыны хақ.  

 



Вестник университета «Кайнар», №3-2020 г. 

 58 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:  
1 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚР Заңы. URL 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z236 (өтініш берген күні: 01.12.2019) 

2 Наумов А.В. Ресей Федерациясының қылмыстық құқығы. – Астана, Фолиант, 
2001. -345 б.   

3 Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ// 
Уголовное право: новые идеи. – М., ИГП РАН, 1994. 

4 Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне түсiндiрме. 
Жалпы және Ерекше бөлiктер. – Алматы: Жетi Жарғы, 2015. – 768 б. 

5 Волженкин Б.В. Экономические преступления. – Санкт-Петербург. Издательство 
“Юридический центр Пресс”, 1999.   

6 Джекебаев У.С. Об уголовной ответственности юридических лиц // Известия 
НАН РК. Серия общественных наук. -1993. -№4.  

7 Овчаренко Е.В. Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 
жазылған «Уголовно-правовые и криминологические аспекты проблемы борьбы с 
загрязнением вод» авторефераты. -Краснодар, 1997 ж.  

8 Крылов Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М. – 1996. 
 
 

ИТАЛИЯНЫҢ БІРГУІНЕ ДЕЙІНГІ ИТАЛЬЯНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ 
АРХИВ ІСІ 

 
Спанова М.М.,  

ҚазҰУ-нің 2-курс магистранты 
Ғылыми жетекшісі: Беделова Г.С.,  

т.ғ.к. доцент  
 

Мақалада Италиядағы архив ісінің қалыптасуы мен даму тарихы жайлы 
айтылады. Италияның бір мемлекетке қосылғанға дейінгі архив ісінің қалыптасып, 
дамып, жаңа деңгейіне көшуі сөз етіледі. Архив ісінің компоненттері, құжаттарды 
жинау, сақтау, каталогтаужәне т.б. жүргізілген жұмыстар жайлы жазылады. 
Италияның бір мемлекетке бірігуіне дейінгі кезеңдегі архив ісіндегі қиыншылықтар мен 
артта қалушылық мәселелері жазылады. 

Түйін сөздер: Италия архивтері, Неаполь архиві, құжаттар, дипломатиялық 
мұрағат, Флоренция архиві, Милан архиві, Арагон әулетінің құжаттары, провинциялық 
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В статье рассказывается об истории становления и развития архивов Италии. 

Речь идет о становлении, развитии и переходе на новый уровень архивной работы до 
присоединения Италии к одному государству. Компоненты архивирования, сбора, 
хранения, каталогизации и т. Д. о проделанной работе. Трудности и отсталость в 
области архивов в период до объединения Италии. 
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The article tells about the history of the formation and development of archives in Italy. 

We are talking about the formation, development and transition to a new level of archival work 
before the annexation of Italy to one state. Components of archiving, collection, storage, 
cataloging, etc. about the work done. Difficulties and backwardness in the field of archives in the 
period before the unification of Italy. 

Keywords: Italian archives, archives of Naples, documents, diplomatic archives, archives 
of Florence, archives of Milan, documents of the Aragon dynasty, provincial archives. 

 
Италия бір мемлекетке қосылғанға дейін мұрағат ісі жеке итальяндық 

мемлекеттерде дербес дамыды. Бірақ бұл даму және қалыптасқан мұрағат жүйесі жалпы 
мұрағат реформасын жүргізуге үлкен әсер етті. Италияның саяси бытыраңқылығы 
арқасында мұрағат ісі әр мемлекетте қатар дамыды. Алайда саяси және мәдени дамудың 
жалпы тарихи жағдайлары Мұрағат жағдайындағы және оларды ұйымдастыру жөніндегі 
шаралардағы көптеген ұқсас сипаттарға негізделген. XVIII ғ. аяғында көптеген 
итальяндық мемлекеттерде ұқсас сурет пайда болды. Саяси сипаттағы құжаттама, соның 
ішінде дипломатиялық, әулет және т.б. құжаттар едәуір дәрежеде патшалар, герцогтар 
және саяси биліктің басқа да тасымалдаушылары мұрағаттарында шоғырланған. Екінші 
жағынан, кейбір мемлекеттерде жойылған мекемелер мен ескі әулеттерден қалған көне 
материалдар жиналған тарихи мұрағаттар құрылды [1]. Мұндай мұрағат Неапольде болды, 
онда ол 1540 жылы құрылған және анжуй және Арагон әулеттерінің құжаттарын сақтаған. 
Осы тарихи жиналыстардың кейбіреулері коллекциялар сипатында болды және әртүрлі 
текті жеке грамоталар мен құжаттарды қамтыды; бұл Флоренциядағы "Дипломатиялық 
мұрағат" және Миландағы "Дипломатиялық мұражай" болды. Барлық аталған 
санаттардың мұрағаттары XVIII ғ. дәстүрлер рухында ғылыми өңдеуге ұшыраған, яғни 
құжаттар пәндік немесе номиналдық белгілері бойынша топтар бойынша, кейде сыртқы 
белгілері бойынша бөлінді. Бұл мұрағаттар (сондай-ақ кітапханалар) дипломатика мен 
палеографияны зерттеу үшін, тарихи жарияланымдар үшін қолданылған. Алайда, сол 
кезде көбінесе ескерткіштер, эпистолярлық материал және сол сияқтылар жарияланды, акт 
материалы өте аз мөлшерде ғана жарияланды [2]. 

Әр мемлекетте аталған жиналыстардан басқа мұрағаттардың басқа да санаттары 
болды, олардың арасында әсіресе жұмыс істеп тұрған мекемелердің мұрағаттары, өте 
ежелгі материалдарды сақтаған қалалық мұрағаттар маңызды; көптеген қалалық 
мұрағаттарда бұрынғы республика-қалаларының тіркеушілері сақталған, бірақ олардың 
сыртқы саяси құжаттары әдетте монархтардың саяси мұрағаттарына алынған; көптеген 
және өте көне шіркеу мұрағаттары, ақырында, кейде аристократиялық тұқымдастардың 
өте бай тектік мұрағаттары, университеттер, госпитальдық мекемелер мұрағаттары және 
т.б. болды [3]. Осы мұрағаттардың барлығы бытыраңқы болды және өз иелері мен тиісті 
мекемелердің билігінде болды. 

ХІХ ғ. саяси құрылыстағы өзгерістер, кейбір мемлекеттерде жеке буржуазиялық 
реформаларды жүргізу және тарих ғылымының дамуы мұрағат ісіндегі жаңа өзгерістерге 
алып келді. Олар құжаттық материалдардың жаңа топтарын шоғырландырудан, 
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мемлекеттік мұрағаттарды құрудан, құжаттарды ұйымдастырудың және сипаттаудың 
жаңа әдістерін енгізуден және олардың, ең алдымен актілік материалға қатысты ғылыми 
қолдануының өсуінен тұрды. 

1818 ж. архивтер туралы арнайы заң шығарылды, ол бойынша Сицилий үшін 
ерекше екі орган құрылды - Неапольде және Палермо мен провинциялық мұрағаттарға екі 
орталық мұрағат бағынатын архивтердің суперинтенданттығы. Осылайша, Неаполитан 
Корольдігінде мұрағаттық реформа жүргізілді, сонымен бірге орталық және 
провинциялық мұрағаттардың жалпы желісіне біріктіру осы жерде Франция мен 
Бельгияға қарағанда бұрын жасалды [4]. 1845 жылы Неаполитан мемлекеттік мұрағаты 
Капуано құлыптарында ежелгі мұрағатпен біріктірілді. Нәтижесінде Еуропаның ең бай 
мұрағаттарының бірі қалыптасты, ол бірнеше жүзжылдықтардың өз материалдарымен 
қамтып, орта ғасырлардағы Италия мен басқа елдердің тарихы үшін, әсіресе, Жерорта 
теңізіндегі халықаралық саясат пен сауда тарихы үшін ерекше құнды болып табылады. 
Мұрағаттың ең көне материалдарының ішінде II Гогенштауфеннің Фридрих уақытынан 
сақталған құжаттар, әсіресе көне сақталған тіркеушілердің бірі - Анжу әулетінің 
тіркеушісі болып табылады [5]. 

Мұрағат жеткілікті білікті кадрларға ие болған жоқ, тізімдемелер мен каталогтар 
нашар жағдайда болды, құжаттар тарихшы ретінде нашар қолданылды. 

Жаңа мұрағаттанудың дамуына байланысты 17 ғасырдың ортасында мұрағаттарды 
ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жаңа сипатқа ие болды. Сол кездегі ең ірі итальяндық 
мұрағатшы Франческо Бонанини (1806-1874) бұл жерде өте үлкен маңызға ие болды. Ол 
жаңа мұрағатшылар мектебінің өкілі болды. 

1815 жылы Венецияда үлкен мемлекеттік мұрағат құрылды, оған Венециандық 
мекемелердің материалдары жиналды. Олар 3 секцияға бөлінді - саяси, заңдық және 
доманиалдық, сонымен қатар осы топтардың ішінде істер мекемелер бойынша сақталды 
[6]. 

I дүниежүзілік соғыстан кейін Италияда мемлекеттік архивтер желісінің өзгеруі 
болды: Австриядан Италияға кеткен және Далматин жағалауында басып алған аумақтарда 
жергілікті мемлекеттік мұрағаттар құрылды; олар Триест, Триент, Больцано, Фиум 
(Риеке) және Заре (Задаре) қалаларында құрылды. Мемлекеттік мұрағаттардың бұрынғы 
қалған желісінде қалды және ішкі істер министрлігі жүйесіндегі мұрағат бюросына 
бағынады [7]. 1874 жылы мұрағат реформасы Италияны мұрағат ісін орталықтандырудың 
салыстырмалы жоғары дәрежесі бар бірқатар мемлекеттерге жеткізді, бірақ сол кезде де 
бұл орталықтандыру басқа буржуазиялық мемлекеттердегі сияқты, тәуелсіз және толық 
емес болды. Бірақ уақыт өте келе құрылған мемлекеттік мұрағаттар жүйесінің 
кемшіліктері анықтала бастады; заңдармен түзетілмеген бұл кемшіліктер Италияның 
орталық және жергілікті мекемелерінде материалдардың жинақталуына қарай көбірек 
сезілді, бұрынғы итальяндық мемлекеттердің бас қалаларында мемлекеттік мұрағаттар 
мен Италияның оңтүстігінде (Неаполитан корольдігі аумағында) бірнеше провинциялық 
мемлекеттік мұрағаттар біріктірілгеннен кейін пайда болған Италия біріктірілгенге дейінгі 
кезеңдегі негізгі материалдарды өзіне қосты. Бірақ бұл желі жаңа уақыттағы жергілікті 
мекемелердің материалдарын ұйымдастыруды көздеген жоқ. Мұндай материалдар 
провинциялық тіркеушілерде - ғылыми ұйым болмаған және зерттеушілерге қол 
жетпейтін мемлекеттік мұрағаттар желісінен жыртылған префектуралардың қарауындағы 
провинциялық әкімшіліктің құжаттары үшін жалпы мұрағаттарда шоғырлана бастады. 
Осылайша, жергілікті жерлерде ескі және жаңа уақыттың материалдары арасындағы 
алшақтық анықталды. Содан кейін жалпы қадағалаудан және басшылықтан айырылған 
көптеген қалалық мұрағаттар (Италияда олардың көпшілігі өте үлкен ежелгі құжаттарды 
сақтайды) және итальян мұрағатшыларының оларды мемлекеттік мұрағаттарға қосу 
қажеттілігі туралы пікірлеріне қарамастан нотариалды болып шықты [8]. Итальяндық 
Мұрағат жүйесінің негізгі ұйымдастырушылық кемшіліктері осындай болды. 
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Мемлекеттік мұрағаттарды ішкі ұйымдастыру, мұрағатшылардың ғылыми және 
техникалық міндеттерін орындауда әдіс-тәсілдер мен әдістер үшін төтенше таңбалар, 
беделді және күшті әдістемелік және басқарушы орталықтың, сондай-ақ мұрағатшыларды 
кәсіби даярлаудың бірыңғай жүйесінің болмауы тән болды. Мемлекеттік мұрағаттың 
шенеунігі лауазымына түсу үшін кандидат орта ғасырлық құжаттармен жұмыс істеу 
саласында өте күрделі талаптарды, Италияның орта ғасырлық мекемелерінің тарихын 
білуді, сонымен қатар мұрағат ісі мен жаңа заман құжаттарымен жұмыс істеу дағдысын 
жақсы білуді қамтамасыз етпеген мемлекеттік емтихан тапсыруға тиіс болатын [9]. 
Мұндай емтиханға дайындық үшін дипломатика, мұрағатшы палеография курстары 
қызмет етті. Сонымен қатар, жекелеген мемлекеттік мұрағаттар "мектептерде" 
қызметкерлерді өздері дайындады, олар тағылымдаманың бір түрі болып табылады, онда 
лауазымға үміткер (жоғары білімі бар) осы мұрағаттың тар бейініне қатысты білім мен 
дағды алған. Мұндай дайындық жүйесі жұмыс әдістерінде әр түрлі болып бекітілді. 

Соғыстан кейінгі кезеңде, билікті Муссолиньді басып алғаннан кейін, басқа 
мемлекеттік мекемелерде сияқты мұрағаттарда фашизация үдерісі жүріп жатты. Ғылыми 
қызмет орнына фашистік мемлекет пен фашистік партия ұйымдарының тыңшылық 
сипатындағы қажетті мәліметтермен қызмет көрсету бойынша міндеттер, фашистік 
идеология алқаптарында тарихты бұрмалау міндеттері қойылды. 1934 ж. мұрағаттық 
кеңес (кеңес беруші орган, бірақ өз құрамында мұрағат ісінің білгірлері жетіспеуіне 
байланысты маңызды рөлді ойнамаған), бірақ Муссолини қоршауынан фашист 
тағайындалған "Мұрағат комиссары" лауазымы құрылды. Жеке құрам мұрағаттар, 
шенеуніктердің талап етілетін енді бірінші кезекте екендігін " тұрғысынан фашистік 
биліктің ант міндеттемесі жоқ кіруге, "тыйым салынған" партиясының және 
ұйымдастыруда қаңтардағы өзгерістер орын алуда. Сонымен қатар, фашистік 
мемлекеттегі мәдени мұқтаждықтарға несиелердің шектен шығуының нәтижесінде жаңа 
жаулап алу соғысын дайындауға орасан зор қаражат лақтырып, бюджеттер, демек, 
архивтер штаттары да аз болды, сондықтан мұрағат анықтамалық жұмысты орындауға 
әрең үлгерген. Осыған байланысты мұрағат жұмысының ғылыми деңгейі күрт төмендеді, 
сипаттама жұмыстары бүктелді. Фашизм жылдары итальяндық мұрағат тарихында ауыр 
кезең болды. Алайда, итальяндық фашистер гитлерлік Германиямен бірлесіп дайындаған 
соғыс қарсаңында, фашистік үкімет мұрағаттарды орталықтандыруды күшейтуде, оларды 
өз мүддесінде жедел пайдалануға мүмкіндік беретін әр түрлі санаттағы мұрағаттарға өз 
бақылауын нығайтуға мүдделі болды [10]. Сондықтан 1939 жылы мемлекеттік мұрағаттар 
желісін кеңейтуді, мұрағаттық басқаруды нығайтуды, мемлекеттік емес мұрағаттарға 
бақылаудың кейбір нысандарын қарастыратын мұрағат ісі бойынша жаңа заң қабылданды. 
Бірақ Италияда басқару мен шаруашылықтың көптеген салаларының іріткі салуға тез 
әкелген басталған соғыс жағдайында заң іс жүзінде жүзеге асырылған жоқ. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ 
БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ 
 

Муратбекова А.Х., 
«Қайнар» Академиясының 2-курс магистранты 

 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары қарастырылады. Осы мәселе 
бойынша қылмыстық құқық ғылымында қалыптасқан әртүрлі тәсілдер қарастырылған. 
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қылмыстық-құқықтық қауіпсіздік 
шаралары ретінде жақсырақ айқындалады. Сондай-ақ ҚР ҚК 92-бабында сипатталған 
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың мақсаттары тереңдетіліп 
қаралады, осы мақсаттардың жалпы қабылданған классификациясы қарастырылады. 

Түйін сөздер: медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары, мақсатты 
тұжырымдау, қылмыстық кодекс, есі дұрыс еместік, психикалық ауытқу, психотерапия. 

 
 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 
ХАРАКТЕРА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

Муратбекова А.Х., 
Магистрант 2-курса Академии «Кайнар»  

 
В данной статье рассматриваются цели применения принудительных мер 

медицинского характера по уголовному законодательству Республики Казахстан. По 
данному вопросу предусмотрены различные подходы, сложившиеся в науке уголовного 
права. Принудительные меры медицинского характера наиболее предпочтительно 
определяются как уголовно-правовые меры безопасности. Также углубленно изучаются 
цели принудительных мер медицинского характера, которые описаны в ст.92 УК РК, 
рассматривается общепринятая классификация этих целей. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, 
целенаправленная формулировка, уголовный кодекс, невменяемость, психические 
расстройства, психотерапия. 
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This article discusses the purpose of applying of compulsory medical measures under the 

criminal legislation of the Republic of Kazakhstan. There are various approaches to this issue 
that have developed in the science of criminal law. Compulsory medical measures are most 
preferably defined as criminal security measures. The goals of compulsory medical measures 
described in article 92 of the criminal code of the Republic of Kazakhstan are also studied in 
depth, and the generally accepted classification of these goals is considered. 

Keywords: compulsory medical measures, targeted formulation, criminal code, insanity, 
mental disorders, psychotherapy. 

 
Кіріспе. Бұл мақалада медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың 

мақсаттарын реттейтін ҚР және бірқатар елдердің қылмыстық заңдарының ережелері 
зерттеледі.  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: зерттеу тақырыбының өзектілігі адам 
құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясында көрсетілгендей, өз құқықтары мен 
бостандықтарын жүзеге асыру кезінде әрбір адам басқалардың құқықтары мен 
бостандықтарын тиісті мойындауды және құрметтеуді қамтамасыз ету керек. 
Түсіндірілетін бапқа сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 
медициналық және құқықтық мақсаттарды көздейді. Ең алдымен медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолдану ҚР ҚК-нің 91 бабында көрсетілген адамдардың 
психикалық сырқаттарын емдеуге немесе олардың психикалық жағдайын жақсартуға 
бағытталған. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсатының 
құқықтық сипаты мұндай адамның жаңа қылмыс жасауының алдын алу болып табылады, 
бұған қылмыстық  заңда көрсетілгендей осындай адамдарды психиатриялық мекемелерге 
орналастыру жолымен қол жеткізіледі. 

Зерттеудің мақсаты: осы мақаланы зерттеудің мақсаты ҚР заңнамасы бойынша 
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың мақсаттарын зерттеу болып 
табылады. Қойылған мақсатқа жету және тақырыпты барынша толық ашу үшін жұмыста 
келесі міндеттерді шешу қажет:  

• медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданудың мақсаттары; 
• оларды қолданудың негіздерін зерттеу.  
Зерттеу әдістері: жалпы ғылыми әдістер ретінде зерттеудің логикалық және жүйелі 

әдістері, сипаттамасы, салыстыру және талдау қолданылады. 
Зерттеу нәтижелері: зерттеу нәтижелері алынған нәтижелер медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу шараларының мақсаттарын одан әрі жетілдіру бойынша заң шығару 
қызметінде қолданылуы мүмкін. 

Жаһандану жағдайында қылмыс шекараларды білмесе, халықтың есірткіге әуестігі 
мен маскүнемдігі орын алады, өзіне қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа, жезөкшелікке, 
есірткілерге, эвтаназияға табынатын мәдениеттің батыс стандарттарының ықпалына 
байланысты адам санасының криминализациясынан туындаған әртүрлі фобиялар, 
стресстер, психоздар пайда болады және таратылады.  

Психикалық аурулармен, нашақорлықпен және алкогольді теріс пайдаланумен 
байланысты және қылмыс жасауға ықпал ететін әумесерлік мінез-құлықтың осындай 
көріністеріне қарсы күрестің бір түрі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары болып 
табылады. Кез келген қылмыстық-құқықтық институттың, оның ішінде медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу шаралары институтының бағыты ғалым-заңгерлердің алдын ала 
әзірлеген және тиісті құжаттарда бекітілген оның мақсатты белгілеулерінен тұрады. 

ҚР ҚК 92 бабына сәйкес медициналық сипаттағы шараларды қолданудың басты 
мақсаты "Осы Кодекстiң 91-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген адамдарды емдеу 
немесе олардың психикалық жай-күйін жақсарту, сондай-ақ олардың осы 
Кодекстiң Ерекше бөлiгiнің баптарында көзделген жаңа іс-әрекеттердi жасауының 
алдын алу болып табылады". "Емдеу" ұғымы психотерапия, еңбек терапиясы және басқа 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z91
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696
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да іс-шаралар арқылы тұлғаның әлеуметтік бейімделуін қалпына келтіруге бағытталған 
түрлі іс-шараларды қамтиды [1]. 

Жоғарыда айтқанымыздай, қылмыстық заңнамада медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолданудағы мақсаттар белгіленген. Оларға жататындар: өзіне 
қатысты бұл шаралар қолданылатын адамды жазу; оның психикалық көңіл-күйін 
жақсарту; ондай адамды жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру. Сонымен, қазақстандық 
ғалым Алауханов Е.О. ойынша, бұл шараларды қолдану әлеуметтік әділеттілікті қалпына 
келтіру, қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған адамды түзеу, басқа адамдар тарапынан жаңа 
қылмыстардың жасалуының алдын-алу сияқты мақсаттарды көздемейді. Алғашқы екі 
мақсат қылмыс жасаған, психикалық аурумен, маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе 
уытқұмарлықпен ауыратын адамдардың мүдделерін қорғауға бағытталған. Бұл 
мақсаттарға қол жеткізе отырып, үшінші мақсатқа да қол жеткізуге болады, себебі бұл 
адамдардың емделіп шығуы немесе психикалық көңіл-күйінің жақсаруы қоғамға қауіпті 
жаңа қылмыстың жасалу қаупін азайтады [2,442б]. 

Мұнда баяндалған норманы талдау медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 
қолдану мақсаттары әртүрлі, медициналық және заңды қасиеттері бар екенін атап өтуге 
мүмкіндік береді. Көрсетілген шаралар қолданылатын адамдарды емдеу немесе олардың 
психикалық жай-күйін жақсарту медициналық сипаттағы мақсаттарды құрайды. Емдеу 
психикалық денсаулықты қалпына келтіруге бағытталған түрлі құралдар мен шараларды: 
психиатриялық стационар, психотерапия, еңбек терапиясы және т. б. пайдалануды 
көздейді. Емдеу психикалық денсаулықты қалпына келтіруге бағытталған түрлі құралдар 
мен шараларды: психиатриялық стационар, психотерапия, еңбек терапиясы және т. б. 
пайдалануды көздейді. 

Заң мақсаты–медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қылмыстық заңнамада 
көзделген жаңа әрекеттердің жасалуының алдын алу үшін қолданылады. ҚР ҚК 92-
бабында көрсетілгендей, біріншіден, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 
қолдану кезеңінде жаңа әрекеттер жасаудың алдын алу– бұл тиісті режиммен, емдеу 
мерзімімен және т. б. мәжбүрлеу шараларының белгілі бір түрімен қамтамасыз етіледі. 
Екіншіден, мәжбүрлеу шараларын орындағаннан кейін жаңа әрекеттер жасаудың алдын 
алу. 

Медициналық және заңды сипатты бөлу шартты болып табылатынын атап өткен 
жөн, сондықтан олар өзара тығыз байланысты. Мәжбүрлеу шараларына ұшыраған 
адамның емделуіне немесе жай-күйін жақсартуға бағытталған медициналық сипаттағы 
барлық іс-шаралар сауықтыру немесе психикалық жай-күйінің ең жақсы жағына өзгерту 
арқылы қоғамдық қастандық әрекеттер жасауының алдын алу үшін жүзеге асырылады. 
Медициналық сипаттағы мақсаттарға қол жеткізбестен тіпті заңды сипаттағы мақсаттарға 
жақындату мүмкін емес екені анық. 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары оларды 
қолданудың екі тарапымен байланысты. Олар бір жағынан науқастың денсаулығына 
қатысты құқықтары мен мүдделерін, ал екінші жағынан - қоғамның мүдделерін, емдеу 
кезінде де, одан кейін де науқас тарапынан жаңа қоғамдға қауіпті әрекеттердің алдын алу 
жолымен оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған[3,460б]. 

Қазақстандық зерттеуші Д. Темирова: «емдеу – адам психикалық бұзылулардың 
теріс әсерінен толығымен босатылып, адам психикасының осындай жай-күйіне қол 
жеткізу және оның мінез-құлқына қатысты болашақта психиатр-мамандар жағымды 
болжам берсе, ол қоғам үшін қауіпті болуды тоқтатады» деген көзқарасты 
ұстанады[4,224б]. 

Сот-психиатриялық тәжірибе көрсетіп отырғандай, қылмыстық кодекстің 
нормаларында көрсетілген емдеуге идеалистік мақсатқа көбінесе қол жетпейді және 
әрдайым емделушінің сауығуын қамтамасыз ете алмайды. Алайда, қандай жағдай болса 
да, психикалық ауытқулар синдромдарының ішінара жоғалуын болжайтын оның 
психикалық жай-күйінің жақсаруы туралы айтуға болады. Бұл ретте тұрақты ремиссияға 
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қол жеткізіледі, ол адамның емделуін білдірмейді, бірақ оған өз мінез-құлқының 
әлеуметтік маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді, агрессияны, өзіне және қоғамға 
қауіп төндіруді болдырмайды[4,241б]. 

Психиатрия саласындағы мамандар науқасқа қоғамға қауіпті әрекеттер жасағанына 
немесе жасамағанына байланысты мәжбүрлеп емдеу мақсатын ажыратады. В. Г. 
Булыгинаның пікірінше, мәжбүрлеп емдеуді қажет ететін, бірақ қоғамға қауіпті әрекеттер 
жасамаған адамдарда емдеу аурудың симптомдарын жеңілдетуге бағытталған. 
Психикалық бұзылулары бар құқық бұзушыларды мәжбүрлеп емдеу қоғамдық қауіптілікті 
және науқастардың қайта құқыққа қарсы әрекеттер жасау қаупін төмендетуге 
бағытталған[5,25б]. Осылайша, психиатрлардың алдына қоятын медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсатын заңгерлер бөлетін осындай мақсаттарға 
жатқызуға болады. 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың келесі мақсаты – 
бүкіл қоғамның мүдделеріне байланысты және осындай адамдар тарапынан жаңа қауіпті 
әрекеттер жасаудың алдын алудан тұрады. Яғни, әңгіме барлық қылмыстық заңнаманың 
алдын алу әлеуеті туралы болып отыр. Жаңа қауіпті әрекеттердің алдын алуды кеңінен 
түсіну керек. Бұл, бір жағынан, мәжбүрлеп емдеуді тоқтатқаннан кейін, оның қоғамға 
қауіпті жаңа әрекеттерді жасау ықтималдығы айтарлықтай төмендейтін немесе 
жойылатын науқастың осындай жай-күйіне қол жеткізу, ал екінші жағынан, науқастың 
емдеу уақытына осындай әрекеттерді жасау мүмкіндігінің алдын алу. Соңғы мақсат кейде 
дербес мәнге ие болады, өйткені ол әдетте мәжбүрлеп емдеудің қандай да бір түрін 
таңдауда шешуші рөл атқарады. Жоғарыда айтылғандарды медициналық сипаттағы ең 
мәжбүрлеу шарасын қолдану мерзіміне де жатқызуға болады. Ол әдетте, науқас қоғам 
үшін қауіп төндіруді жалғастырып, оны тек қана оқшаулау (тиісті стационарда) не 
амбулаториялық жағдайларда мәжбүрлеп бақылау және емдеу жолымен алдын алуға 
болады. 

Бүгінгі таңда заң әдебиетінде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 
қолдану мақсаттарының тізбесін толықтыру туралы пікірлер белсенді түрде айтылуда. 
Мысалы, А. И. Рарог науқастың өзі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты мақсатты 
ресми түрде мойындауға бастамашылық етеді[6]. Арнайы әдебиетте сондай-ақ қазіргі 
заманғы психиатрияның ауру ағымының сипатын оның барлық бойында объективті 
бағалау және мұндай адамдардың өзіне физикалық зиян келтіру ықтималдығын алдын ала 
болжау үшін жағдайдың өзгеру мүмкіндігін болжау үшін тірек деректері бар деген 
тұжырымдарды кездестіруге болады[5,23б]. 

В. И. Горобцов қазіргі тізімді қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты 
мақсатты орнатуымен толықтыруды ұсынады[7]. 

А. В. Наумовтың пікірінше, заң шығарушы аталған шараларды қолданудың 
осындай мақсатын (оларды ақыл-есінің дұрыстығы жоққа шығармайтын психикасының 
бұзылуынан зардап шегетін және жасаған қылмысы үшін жазасын өтеп жүрген адамдарға 
қолданған жағдайда) сотталғанды түзеу ретінде көрсетпейді, бұл жазалау мақсаттарына 
сәйкес келеді[8]. 

Одан кейін, В. Г. Булыгинаның пікірінше, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 
шараларын қолдану мақсаттарының бірі адамдарды мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын 
медициналық мекемелер жағдайында мүмкін болатын шамада әлеуметтік оңалтуға 
бағытталған түрлі шараларды (мысалы, психотерапия, еңбек терапиясы және т.б.) 
пайдалану болып табылады. 

Әлеуметтік-оңалту бағытын бүгінгі күні психиатрлар, әсіресе мәжбүрлеп емдеу 
тәжірибесінде белсенді түрде бөледі, өйткені ол аурудың салдарынан жеткіліксіз немесе 
жоғалған уәждемелік, эмоциялық ресурстарды, білімді, іскерлікті қалпына келтіруге және 
қалыптастыруға ықпал етеді, науқастардың қоғамында бірігуін қамтамасыз етеді[5,24б].  

Г. В. Назаренконың айтуынша, мақсаттар санының осындай өсуі негізсіз және 
әдіснамалық тұрғыдан дұрыс емес болып табылады: бұл жағдайда авторлар медициналық 
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сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың мақсаттары мен міндеттерін араластырады. 
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың мақсаттары 
(декларацияланатын ережелер) мен міндеттері (шешілетін проблемалар) бір-бірімен 
байланысты, бірақ бірдей емес, өйткені мазмұны жағынан ерекшеленеді. Медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары қылмыс жасаған қоғамға қауіпті 
психикалық ауру адамдарды мәжбүрлеп емдеудің түпкілікті нәтижелері туралы заң 
шығарушының ұсынысын білдіреді. Біз қарастыратын шаралардың міндеттерін құқық 
қолданушыға психикалық ауру адамдарды мәжбүрлеп емдеуді қолданудың қылмыстық-
құқықтық және медициналық мақсаттарына қол жеткізу процесінде шешуге тура 
келеді[9]. 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары өзара 
байланысты және өзара шарттастырылған, сондықтан аталған шаралардың мәні мен 
мақсатын ашу кезінде олардың ешқайсысы елемеуге тиіc[10]. Медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттарының мазмұнына келетін болсақ, Ресей мен 
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының даму тарихында олар осы 
елдердің Қылмыстық кодекстерінде алғаш рет тұжырымдалған. Қазақстан Республикасы 
ҚК-нің 92-бабына сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың 
мақсаты-ҚР ҚК-нің 91-бабының 1-бөлігінде көрсетілген адамдардың психикалық жай-
күйін емдеу немесе жақсарту, сондай-ақ олардың жаңа әрекеттер жасауының алдын алу 
болып табылады. 

С. П. Щерба және М. А. Фролова Ресей мен Қазақстанның қылмыстық 
заңнамасында бекітілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 
мақсаттарын салыстырмалы-құқықтық талдау негізінен бұл мемлекеттер науқасты 
емдеуге немесе оның психикалық жағдайын жақсартуға, сондай-ақ олардың жаңа 
қоғамдық қауіпті әрекеттер жасауының алдын алуға қамқорлық жасайтынын көрсетеді. 
Өкінішке орай, авторлар, Ресей мен Қазақстанның қылмыстық заңнамасы психикалық 
ауру адамдарды қоғамдағы қалыпты өмірге қайтару мақсатын көздемейді. Ресей 
Федерациясы мен Қазақстан Республикасының психиатриялық көмек және оны көрсету 
кезінде азаматтардың құқықтарына берілетін кепілдіктер туралы заңдары психикасының 
бұзылуынан зардап шегетін адамдарды әлеуметтік қорғау жөніндегі шараларды 
көздегеніне қарамастан, психикалық ауру адамның қоғамда емделуін аяқтағаннан кейін 
бейімделу проблемасы ашық күйінде қалып отыр[11].  Аталған мақсатқа қол жеткізуге 
ТМД шеңберіндегі жалғыз халықаралық-құқықтық құжат — "психикасының бұзылуынан 
зардап шегетін адамдарды мәжбүрлеп емдеуді жүргізу үшін беру туралы" Конвенция 
бағытталған. 

Жалпы алғанда, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 
мақсаттарын анықтау әр түрлі тараптардың: мемлекеттің, қоғамның, жеке тұлғаның 
мүдделерін біріктіретін принципті негіз болып табылады деген тұжырыммен келісу керек. 
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсатында бап енгізу маңызды және уақтылы 
болып табылады, өйткені осы шараларды тағайындауға, орындауға және тоқтатуға 
қатысатын әр түрлі мекемелер мен қызметтердің (емдеу, сараптама, құқық қорғау және 
сот) өкілдері мен оларды қолдануды қажет ететін адамдар, сондай-ақ олардың жақын 
туыстары арасында туындайтын қайшылықтарды жоюға мүмкіндік береді[12]. Алайда, 
қылмыстық заңнамада бекітілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 
мақсаттарының тізбесі Денсаулық консерватизм ұстанымына сүйене отырып, неғұрлым 
оңтайлы болып табылады деп есептейміз. Осыған байланысты медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттарын регламенттеудің шетелдік қылмыстық-
құқықтық тәжірибесінің компаративистикасын пайдалану пайдалы және уақтылы болып 
табылады. Біз қабылдаған бірқатар шетелдік Қылмыстық кодекстердің ережелерін талдау 
олардың кейбірінде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсатында 
(Әзербайжан Республикасының ҚК, Тәжікстан Республикасының ҚК, Молдова 
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Республикасының ҚК) туралы арнайы баптар бар екендігін, басқа да мұндай мақсаттар 
мүлдем жоқ (Эстония Республикасының ҚК, Украина ҚК, Корея Республикасының ҚК, 
Польша Республикасының ҚК, ГФР ҚК), үшіншіден олар туралы тек атап өтілетін 
(Швейцария ҚК) фактіні анықтауға мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, егер Әзербайжан Республикасының ҚК-де, Тәжікстан 
Республикасының ҚК-де, Ресей Федерациясының ҚК-де, Қазақстан Республикасының 
ҚК-де медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары Қылмыстық 
кодекстің баптарында көрсетілген адамдарды емдеу немесе олардың психикалық жай-
күйін жақсарту, сондай-ақ олардың жаңа қылмыстық әрекеттер жасауының алдын алу 
болып табылатындығы көрсетілсе, Молдова Республикасының ҚК-де қауіпсіздік 
шараларының мақсаттары мен түрлерін регламенттейтін, қылмыстық заңда көзделген 
әрекеттерді жасаудың Швейцарияның Қылмыстық кодексі медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсатында ғана айтылған. Мысалы, Швейцария ҚК 43-
бабының 3-тармағында: "егер амбулаториялық мекемеде емдеу нәтижесіз болса, онда 
судья күші жойылған жазаларды әлі де және қалай ұзақ орындау керек деген шешім 
қабылдайды. Егер амбулаториялық емдеу мақсатқа жетпесе немесе басқа адамдар үшін 
қауіп төндірсе, бірақ соған қарамастан, адамның жан-дүниесінің жай-күйі үшін дәрігерлік 
бақылау немесе ерекше әлеуметтік демеу қажет болса, онда судьяның өкімі негізінде адам 
емдеу мекемесіне немесе панаға жіберіледі" [13]. 

Таңдалған тақырып бойынша жоғарыда айтылған материалды талдау келесі 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының қылмыстық 
заңнамасында медициналық сипаттағы шараларды қолдану мақсатын регламенттеу адам 
құқықтарын сақтаудың құқықтық кепілі болып табылады. Медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шараларын мақсатты ұйғарудың ең оңтайлы заңнамалық үлгісі осы мақалада 
қаралған аталған шараларды қолдану мақсатын қамтитын формула болып табылады, ал 
осы тізбені кеңейту туралы қалған барлық ұсыныстардың маңызды негізі жоқ, яғни 
қылмыстық-құқықтық заң шығарушылық үшін теориялық-қолданбалы құндылықтар да 
болып табылады. 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

БРЕНДИНГ МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІН ЖЫЛЖЫТУДЫҢ ТИІМДІ 
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Мақала брендингті мейрамхана бизнесінде жылжытудың тиімді құралы ретінде 

зерттеуге арналған, өйткені қазіргі уақытта салада бәсекелестіктің күшеюі байқалады. 
Жоғары бәсекелестік жағдайында бренд мейрамханалардың ажырамас бөлігі болуы 
керек. Бұл бренд тұтынушылардың адалдығын, мейрамхананың көптеген нарықтық 
факторлардан, соның ішінде нарықтағы бағаның жалпы деңгейінен тұрақты бәсекеге 
қабілеттілігін қалыптастырады. 

Түйін сөздер: мейрамхана бизнесі, брендинг, стратегиялық бәсекелестік 
артықшылықтар, жылжыту құралдары, өткізуді ынталандыру. 

 
БРЕНДИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕСТОРАННОГО 
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Статья посвящена исследованию брендинга в качестве эффективного 

инструмента продвижения в ресторанном бизнесе, поскольку в данный момент 
наблюдается усиление конкурентной борьбы в отрасли. В условиях высокой конкуренции 
бренд должен являться неотъемлемой частью ресторанов. Именно бренд формирует 
преданность потребителей, устойчивую конкурентоспособность ресторана от многих 
рыночных факторов, в том числе, от общего уровня цен на рынке. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, брендинг, стратегические конкурентные 
преимущества, средства продвижения, стимулирование сбыта. 
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The article is devoted to the study of branding as an effective tool for promotion in the 

restaurant business, because at the moment there is a strengthening of competition in the 
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industry. In a highly competitive environment, the brand should be an integral part of 
restaurants. It is the brand that forms the loyalty of consumers, the stable competitiveness of the 
restaurant from many market factors, including the General level of prices in the market. 

Keywords: restaurant business, branding, strategic competitive advantages, means of 
promotion, sales promotion. 

 
Бүгінгі таңда Қазақстандағы мейрамхана бизнесі қарқынды дамумен сипатталады. 

Алайда, сонымен бірге тұтынушылық сұраныс деңгейі бұл қанағаттандырылған деп 
санауға болмайды, өйткені мейрамхана бизнесінің өсу қарқыны төмендейді, сатылымдар 
ең жоғары мәндерге жақын, бұл мейрамхана кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігінің 
артуын көрсетеді, әсіресе бұл факторлар нарықтың орташа бағалық сегментіне тән. 

Кез-келген бизнестегі табыстың негізі тауарлар мен қызметтердің тұрақты 
бәсекелестік артықшылықтары болып табылады, олар тұтынушылардың ерекше 
қасиеттеріне ие. Бұл мәселенің шешімі көбінесе брендингті қолдану болып табылады. 
Брендтер мен брендтердің өндірушілер мен тұтынушылар үшін үлкен пайдасы бар, бұл 
өнім өндірушілерге қосымша пайда алуға, тұтынушылардың адалдығын қамтамасыз етуге 
кепілдік береді, осылайша бәсекелестіктің сатылымның өзгеруіне әсерін азайтады. 
Брендке және клиенттердің жоғары адалдығына ие мейрамхана кәсіпорындары 
экономикалық дағдарыс жағдайында бәсекеге қабілетті орынға ие және үлкен 
артықшылықтарға ие [1]. 

Алайда, бүгінгі таңда басты проблема-көптеген реставраторлардың табысты 
мекеме құру өте қарапайым мәселе, ол үшін қомақты қаржы салу қажет. Сонымен қатар, 
барлық рестораторлар мейрамхана бизнесін жылжыту процесінің үлкен рөлін түсінбейді, 
келушілер мекеме туралы өздері біліп, оған кіреді деп болжайды. Тәжірибе көрсеткендей, 
бірінші жылы тіпті қымбат жобаларды жабу ықтималдығы жоғары. Бизнесті жабудың 
тікелей себебі-ойластырылған маркетингтік стратегияның болмауы. 

Қазіргі зерттеушілер мейрамханаларды жылжытудың бірқатар жолдарын ұсынады, 
олар тұрақты жоғары пайда мен клиенттердің адалдығына ықпал етеді: 

* жарнама; 
* интернет; 
* өткізуді ынталандыру; 
* жеке сату. 
Жарнама. Мейрамханада керемет тағамдар мен керемет дизайн, кәсіпқойлар тобы 

болуы мүмкін, бірақ егер мекеме клиенттерге белгілі болмаса, бұл компоненттердің бәрі 
пайдасыз болады. 

Жарнаманың мақсаты-тұтынушыларға қажетті ақпаратты уақтылы жеткізу. Бүгінгі 
таңда жарнама бір уақытта әртүрлі нысандарда жүзеге асырылады: 

* сыртқы жарнама құралдары; 
* мейрамхана ішінде жарнама орналастыру (буклеттер, мейрамхана 

сипаттамасымен парақшалар); 
* Интернет желісінде жарнама орналастыру; 
* пошта таратуды жүзеге асыру; 
* кәде сый өнімдерін сату. 
Әрбір ресторатор ішкі мүмкіндіктерге және оның жұмыс істеуінің сыртқы 

жағдайларына сәйкес келетін жарнаманың дәл түрін таңдайды. Алайда, жарнаманың 
басты мақсаты әлеуетті клиенттердің назарын аудару екенін ескеру қажет, сондықтан 
бірден жарнаманың бірнеше түрін қолданатын рестораторлар жеңіске жетеді. Сыртқы 
жарнаманың сәтті мысалы ретінде "созылу белгілерін" келтіруге болады, оның мақсаты 
әлеуетті тұтынушыларды өтіп жатқан акциялар, атақты аспаздардың келуі немесе 
мекемедегі басқа да қызықты іс-шаралар туралы хабардар ету болып табылады [4]. 

Жарнаманың келесі тиімді құралы ретінде сіз интернетті ала аласыз. Қазіргі 
уақытта тұтынушылардың 25% - ы, оның ішінде әртүрлі тамақтану кәсіпорындарына 
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баратындар, ең алдымен олар туралы Әлеуметтік желілерде, сайттарда, интернет-
порталдарда біледі. 

Демек, интернет - жарнамалық ақпаратты нақты және әлеуетті клиентке жеткізудің 
тиімді әдісі. 

   Өткізуді ынталандыру. Бұл әдістің міндеті-тұтынушылардың мейрамханаға 
назарын уақытша арттыру. Сатуды ынталандыру тұрақты клиенттерге түрлі жеңілдіктер, 
купондар, марапаттар беру, конкурстар, лотереялар мен ойындар өткізу арқылы көрінеді. 
Сатуды ынталандырудың негізгі және кең таралған түрі келушілерге жеңілдік карталарын 
таратумен (карта бойынша жеңілдіктер беру) ұсынылған, ал таратуға деген көзқарас 
соншалықты ерекше болуы мүмкін, ол мейрамхананың өзіндік "чипі" бола алады.   

    Сондай-ақ, сатуды ынталандырудың тиімді әдісі делдалдық фирмаларды қолдау 
және сату делдалдарының қызығушылығын арттыру болып табылады, мысалы, 
тақырыптық дүкендер, кинотеатрлар, журналдар. 

Жеке сату. Жеке сату арқылы жылжыту тәсілі-бұл тікелей байланыс кезінде 
жүзеге асырылатын бір немесе бірнеше әлеуетті клиенттерге тауарларды ұсыну. Жеке 
сатудың мақсаты-сату және тұтынушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнату. Жеке 
сатылымдарды жылжыту сонымен қатар "ауызша", яғни адамдардың бір-біріне 
мейрамханаға барудың сәтті немесе тәжірибесі туралы әңгімелерін қамтиды. 

Сондай-ақ, жеке сатылымдарға "адамдарға бару"жатады. Жылжытудың бұл әдісі 
кафеге шақыратын адамдарды да, залда қожайын немесе аспазшыны да қамтиды. 
Мысалы, мәскеулік "Ностальжи" мейрамханасы бұл әдісті тиімді қолданады, оның иесі 
қонақтарға барады, олармен сөйлеседі, оларға белгілі бір тағамдарды алуға кеңес береді. 
Бұл тактика жеке тағамдарды сатуды арттыруға, мейрамхананың жалпы кірісінің өсуіне, 
клиенттермен ұзақ мерзімді қарым-қатынасты қолдауға ықпал етеді [2, 84 б.]. 

Жылжытудың барлық әдістері оның дұрыс емес таңдауын жоққа шығармайды. 
Жылжыту стратегиясын таңдаудағы қателік немесе оның толық болмауы 
мейрамханаларды, әсіресе жоғары жағдайларда, талап етілмеуіне әкеледі 

Бәсекелестік деңгейі. Сондықтан бұл мәселені шешу мұқият және мұқият болуды 
қажет етеді. 

    Мейрамханаларды жылжытудың сәттілігі оның тұжырымдамасына тікелей 
байланысты. Сәтсіз мысалдар-өздерін балалар мекемесі ретінде көрсететін көптеген 
мекемелер, бірақ сонымен бірге балалар мен ересектер үшін қызықты уақыт өткізуге орын 
жоқ. Бұл әсіресе ерлерге қатысты, өйткені көбінесе әкелер демалыс күндері балаларымен 
уақыт өткізеді, 

"жексенбілік әкелер", сондықтан ата-аналар мен балалар үшін қызықты орын 
құрудың объективті қажеттілігі бар. Бұл жағдайда ерекше тұжырымдама клиенттердің 
қызығушылығын арттырады[3, 127 б.]. 

Сондай-ақ, мысалы, мейрамханалар мен кафелердің университеттермен бірлескен 
жұмысын қарастыруға болады: университеттерде ашық іс-шаралар жиі өткізіледі: Бос 
орындар жәрмеңкесі, филиал күндері, ғылыми көрмелер, конференциялар және т.б. осы іс-
шараларда әкімшілікпен келісім-шарт бойынша мейрамханалар өз өнімдерін ұсына алады, 
бұл тағамдар, сусындар, десерттер болуы мүмкін. Осындай жарнамалық іс-шаралардың 
арқасында мейрамханалар бренд туралы хабардарлықты арттырады, әлеуетті 
келушілердің шеңберін кеңейтеді. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, талдау қазіргі уақытта 
мейрамханалар өз объектілерінің стратегиялық бәсекеге қабілеттілігі, Стратегиялық 
маркетинг және стратегиялық брендинг мәселелерімен жеткіліксіз айналысады, яғни 
объектілердің стратегиялық бәсекелестік артықшылықтарының параметрлерін, брендтерді 
стратегиялық басқару психологиясының параметрлерін қалыптастырмайды деп 
қорытынды жасауға болады. 

Жоғары бәсекелестік жағдайында бренд кез-келген компанияның, оның ішінде 
мейрамхананың ажырамас бөлігі болуы керек. Бұл көптеген нарықтық факторлардан 
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мейрамхананың тұрақты бәсекеге қабілеттілігін тудыратын тұтынушылардың адалдығын 
қалыптастыратын бренд болғандықтан, нарықтағы бағаның жалпы деңгейінен. Бренд 
өндірушіні сақтандырады және сатып алушының көбірек төлеуге дайын екенін сенімді 
түрде айта аламыз. Мұндай қолайлы жағдайлар компанияға, бұл жағдайда мейрамханаға 
қаржылық тиімділігін арттыруға және жоспарлау процесін жақсартуға мүмкіндік береді. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Касенова А.М., 

ст.преподаватель, Академия Кайнар 
 
В статье рассматривается современное состояние рынка жилищного ипотечного 

кредитования в Республике Казахстан. Развитие ипотечного кредитования приносит 
значительные выгоды государству, прежде всего, оно способствует решению жилищной 
проблемы, что немаловажно с точки зрения социальной политики государства. Для 
ипотечного кредитования привлекаются внутренние инвестиции-это сбережения 
населения, деньги институциональных инвесторов.   Автором были рассмотрены 
основные  проблемы  ипотечного кредитования в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, жилищные программы, 
жилье. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКА НАРЫҒЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 
 

Касенова А.М., 
Аға оқытушы, Академия Кайнар 

 
Мақалада Қазақстан Республикасындағы тұрғын үйді ипотекалық несиелеу 

нарығының қазіргі жағдайы қарастырылады. Ипотекалық несиелеуді дамыту 
мемлекетке айтарлықтай пайда әкеледі, ең алдымен, бұл мемлекеттің әлеуметтік 
саясаты тұрғысынан маңызды тұрғын үй мәселесін шешуге көмектеседі. Ипотекалық 
несиелеу үшін ішкі инвестициялар тартылады - бұл халықтың жинақтары, 
институционалды инвесторлардың ақшалары. Автор Қазақстан Республикасындағы 
ипотекалық несиелеудің негізгі проблемаларын қарастырды. 
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Түйін сөздер: ипотека, ипотекалық несиелеу, тұрғын үй бағдарламалары, тұрғын 
үй. 

 
CURRENT STATE OF THE HOUSING MORTGAGE MARKET IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Kassenova A.M., 
Senior Lecturer, Kainar Academy 

 
The article examines the current state of the housing mortgage lending market in the 

Republic of Kazakhstan. The development of mortgage lending brings significant benefits to the 
state, first of all, it helps to solve the housing problem, which is important from the point of view 
of the state's social policy. For mortgage lending, internal investments are attracted - these are 
the savings of the population, the money of institutional investors. The author considered the 
main problems of mortgage lending in the Republic of Kazakhstan. 

Key words: mortgage, mortgage lending, housing programs, housing. 
 
Основной предпосылкой для развития ипотечного кредитования в Казахстане 

является  - это наличие потенциально высокого спроса на жилье, рост населения в 
регионах, миграционные процессы внутри страны, стабилизация экономики, повышение 
доходов населения, доступность жилья, изменение структуры банковских операций. 

Жилье является дорогостоящим товаром длительного пользования. Его 
приобретение, как правило, не может производиться за счет текущих доходов 
потребителей или накоплений. В большинстве стран мира приобретение жилья в кредит 
является не только основной формой решения жилищной проблемы для населения, но и 
базовой сферой экономической деятельности, ключевую роль в которой играют 
банковские и другие финансовые структуры, обеспечивающие необходимый прилив 
капиталов в эту сферу. Государство выполняет регулирующую роль посредством создания 
правовой основы, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех участников 
процесса жилищного кредитования, а также при необходимости прямым или косвенным 
образом оказывает воздействие на привлечение дополнительных частных инвестиций в 
жилищную сферу и содействует различным категориям граждан в приобретении жилья 
[1]. 

В Казахстане мы можем наблюдать множество нерешенных проблем ипотечного 
кредитования, которые выражаются как в экономическом, правовом, так и сервисном 
аспекте: 

- высокие процентные ставки кредитов; 
- завышенные суммы переплаты; 
- превышения спроса на жилье над предложением; 
- непропорциональное распределение кредитов в разрезе регионов; 
- отсутствие транспарентной системы учета и распределения жилья, строящегося за 

счет кредитных средств; 
- неразвитая инфраструктура обслуживания кредитов; 
- зачаточное состояние ипотечного консалтинга; 
Одна из иностранных экспертных компаний проанализировала условия выдачи 

ипотечных займов в 60 государствах мира, в том числе и в Казахстане. Специалисты 
пришли к выводу, что самые оптимальные условия кредита на улучшение жилищных 
условий в Дании, а самые невыгодные -Туркмении. А Казахстан по доступности ипотеки 
оказался на 55-м месте. При составлении рейтинга учитывалась средняя процентная 
ставка, платежи за открытие и ведение ссудного счета, стоимость жилья. Так, например, 
при получении кредита на 20 лет средняя процентная ставка в Дании составляет всего 
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1,36%, переплата 114%. В Казахстане при аналогичной ситуации процентная ставка 
составляет 15,5%, а переплата по кредиту - 255%. 

Но тем не менее количество выданных ипотечных кредитов растет. Спрос на жилье 
в Казахстане остается высоким: почти каждый второй-третий казахстанец нуждается в 
квартире. Не секрет, что недвижимость в городах практически недоступна для многих 
казахстанцев, и у людей остается только один выход из положения - ипотека. Ипотека 
также влияет на рост цен на жилье - 1% роста ипотечных займов приводит в среднем к 
увеличению цены на недвижимость на 0,2%. Процент по ипотеке зависит от стоимости 
жилья. Но строительство обходится недешево из-за стоимости строительных материалов. 
Следовательно, ипотека - для большинства населения недоступное решение. Или же часто 
возникает следующая ситуация: взяв жилье в кредит, люди оказываются по разным 
причинам не в состоянии выплачивать проценты, и они отказываются от квартиры. Как 
было, например, в США - кризис ипотечного рынка во многом был спровоцирован именно 
этим обстоятельством [2]. 

Таблица 1  
Средняя обеспеченность жильем в зарубежных странах  

Страна  Обеспеченность жильем/ кв.м 

Республика Казахстан  18,3 

США  65 

Австрия  38 

Франция  38 

Украина  23 

Россия  22 

Кыргызстан  14 

Азербаджан 13 

 
На данный момент жилье в Казахстане можно определить как «умеренно 

недоступное» для населения, но по сравнению с серединой 2000-х ситуация заметно 
улучшилась. Доступность жилья оценивается с использованием специального индекса, 
который вычисляется как средняя цена 1 кв. м., умноженная на 18 (норма обеспеченности 
жильём) и делённая на значение  заработной платы за 1 год (среднемесячная заработная 
плата, умноженная на 12 (количество месяцев) - годовые потребительские расходы на 
душу населения). Пределы колебания данного коэффициента характеризуют доступное 
жилье (до 3), умеренно недоступное жилье (3,1-4), серьезно недоступное жилье (4,1-5), 
значительно недоступное жилье (выше 5,1).  

Неразвитая инфраструктура обслуживания кредитов явно проявляется в 
рассмотрении этапов ипотечного кредитования. На первом этапе приобретатель выбирает 
понравившуюся ему недвижимость, если речь идет о государственном жилищном 
строительстве, то право выбора жилья будет ограничено. Этот этап сопровождает 
длительная очередь по оформлению документов, ожидание решения комиссии городского 
отдела жилья, ожидание решения банковской комиссии. Следующий этап - внесение 
суммы первоначального взноса. Этот этап может оказаться проблемным для молодых  
семей, нуждающихся в жилье. Третий этап - регистрация ипотечного договора, которые 
состоит ряда «бюрократических процедур»: регистрация договора купли-продажи, 
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оформление техпаспорта на квартиру, заключение об оценке стоимости квартиры и т.д. И 
завершающий этап - выплата клиентом  
банковской комиссии в определенных процентах от суммы, перечисляемой в городской 
отдел жилья для покупки квартиры, а также страховка. 

Ипотечное кредитование должно служить, во-первых, улучшению жилищных 
условий населения, во-вторых - не нарушать устойчивость финансовой системы страны.  

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные проблемы, необходимо внести 
следующие изменения в нормативную базу по ипотечному кредитованию: 

- запретить применение аннуитетного метода погашения кредита и процентов. 
Альтернативой является дифференцированный метод погашения кредита, который 
применялся в советское время. По этому методу клиент, в первую очередь, погашает 
основной долг. При этом, во-первых, по мере погашения основного долга уменьшалась и 
доля процентов в ежемесячных платежах. Во-вторых, клиент мог досрочно гасить 
основную задолженность, что, в конечном счете, вело к уменьшению общей суммы его 
выплат банку. Банку, в таком случае, быстрее возвращались его оборотные средства, а это, 
в свою очередь, способствует ускорению оборота финансов в стране, повышению 
устойчивости  самой финансовой системы. 

Прежде чем проанализировать ситуацию на рынке ипотечного кредитования, 
рассмотрим удельный вес выданных кредитов банками, в разрезе объектов кредитования, 
чтобы дать полноценную оценку доле ипотечных кредитов в общем объеме банковского 
кредитования (таблица 2). 

Таблица 2  
Удельный вес кредитов, выданных банками, в разрезе объектов кредитования 

Кредиты в экономике  декабрь 2020/млрд тг  

  

Всего  

Рост к итогу  Доля от РК  

 2020/12 2019/12 2019/12 2020/12 2019/12 

Всего 13091,8 12705,4 103,0% 386,4 100,0% 100,0% 

Строительство и 
приобретение 
жилья гражданам 

1425,8 1214,0 117,4% 211,8 10,9% 9,6% 

Потребительские 
цели граждан  

3317,9 2923,2 113,5% 394,6 25,3% 23,0% 

Приобретение 
основных фондов  

1160,0 1079,8 107,4% 80,2 8,9% 8,5% 

Приобретение 
оборотных  средств 

3411,6 3597,9 94,8% -186,2 26,1% 28,3% 

Новое 
строительство и 
реконструкция  

574,2 680,6 84,4% -106,4 4,4% 5,4% 

Приобретение  
ценных бумаг  

65,3 130,5 50,0% -65,2 0,5% 1,0% 

Приобретение - 14,8 - - - 0,1% 
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приватизируемых 
гособъектов 

Прочие цели  3136,9 3064,5 102,4% 72,4 24,0% 24,1% 

 
Из таблицы следует, что банки сконцентрировали кредитные ресурсы в секторе 

приобретения оборотных средств, на него приходится 61,4% от всего объема кредитов  
банков второго уровня. На втором месте кредиты для потребительских целей граждан, на 
него приходится  14%. Ипотечные кредиты в ссудном портфеле банков находится в 
аутсайдерах, занимая всего 10,9% от выданных кредитов по итогам 2020 года. Таким 
образом, можно отметить тенденцию небольшого повышения  доли выданных банками на  
за период, ипотечных кредитов. В настоящее время на рынке ипотечного кредитования 
отмечено определенное оживление. Население вновь возвращается к отложенному на 
время кризиса процессу по улучшению жилищных условий. На рынке недвижимости 
наблюдается небольшой рост цен, указывающий на возобновление интереса к 
приобретению жилья. Это, в свою очередь, отражается на увеличении объемов ипотечного 
кредитования.  Ипотека находится в осторожном росте [3]. 

Ипотечное кредитование должно служить, во-первых, улучшению жилищных 
условий населения, во-вторых - не нарушать устойчивость финансовой системы страны. 

В Казахстане мы можем наблюдать множество нерешенных проблем ипотечного 
кредитования,которые выражаются как в экономическом, правовом, так и сервисном 
аспекте: 

- высокие процентные ставки кредитов; 
- завышенные суммы переплаты; 
- превышения спроса на жилье над предложением; 
- непропорциональное распределение кредитов в разрезе регионов; 
- неразвитая инфраструктура обслуживания кредитов; 
- зачаточное состояние ипотечного консалтинга. 
Благодаря госпрограммам и банковской активности ипотека стала ключевым 

драйвером кредитования по РК. Портфель ипотечных займов, направленных на 
строительство и приобретение жилья гражданами страны, вырос за год сразу на 17,4%. 
Для сравнения, совокупный объём кредитов, влитых в экономику РК, вырос всего на 
3%.Доля ипотеки от ссудного портфеля достигла уже 10,9%, против 9,6% годом ранее. 

Анализ сегодняшней ситуации в Казахстане позволяет сделать следующий вывод: 
предоставить «дешевые» кредитные ресурсы для организации и дальнейшего 
поддержания системы ипотечного кредитования на начальном этапе может только 
государство. Без его участия невозможно организовать рынок ипотечных ценных бумаг, 
обеспеченных закладными 

Сложившаяся практика ипотечного кредитования в нашей республике, недоступна 
для большинства населения и, к сожалению, работает в пользу лишь ипотечных компаний 
и банков, а не тех, кто действительно остро нуждается в жилье. Действующая политика 
ипотечного кредитования в РК, по мнению аналитиков, учитывает интересы только 
собственников, то есть банков, ипотечных компаний и крупных строительных фирм, а не 
рядовых граждан, которые нуждаются в сравнительно недорогом, доступном для 
большинства людей жилье. 

На сегодняшний день ипотека стала ключевым драйвером кредитования по 
Казахстану.  Портфель ипотечных займов, направленных на строительство и покупку 
жилья гражданами страны, вырос за 2019 год сразу на 17,4%. Для сравнения, совокупный 
объём займов, направленных в экономику Казахстана, вырос всего на 3%. Доля ипотеки 
от ссудного портфеля в декабре 2018 года достигла уже 10,9%, против 9,6% годом ранее. 
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 Поддержка государством строительства объектов жилой недвижимости, а также 
завершение строительства некоторых строительных объектов привели к росту ссуд, 
выданных на операции с недвижимостью на 72,7%. 

Общей тенденцией последних лет является удлинение сроков кредитования в 
соответствии с потребностями клиентов. 

Основная проблема в ипотечном кредитовании - это то, что порядка 40% кредитов 
банковской системы в той или иной мере завязаны на жилищном строительстве, на 
ипотечном кредитовании и на кредитах на землю. 

Проблемы с ипотекой усугубляются также и законодательными принципами в 
Казахстане, поскольку законодательно закреплен внесудебный принцип реализации 
залога, то есть банк имеет право продать заложенное по кредиту жилье быстро и без 
всяких предварительных процедур. 

Также при выполнении Госпрограммы Правительства выявлены ошибки и 
проблемы: 

-непропорциональное в разрезе регионов распределение кредитов на строительство 
жилья; 

-продолжающийся рост цен на коммерческое жилье; 
-опережение и превышение спроса на жилье над предложением; 
-несоблюдение акиматами установленных Госпрограммой средних параметров 

коммунального и кредитного жилья. 
На рынке недвижимости наблюдается небольшой рост цен, указывающий на 

возобновление интереса к приобретению жилья. Это, в свою очередь, отражается на 
увеличении объемов ипотечного кредитования.Политика государства на рынке жилья 
становится более сбалансированной. С другой стороны, и банки, как основной фактор 
успешности рынка недвижимости, начали проявлять хоть и скромный, но интерес к 
ипотеке.Очевидно, что сегмент жилищного строительства не может развиваться без 
доступных кредитных средств. Возводить дома исключительно "на свои" способны 
единицы компаний. Действительно, массовый вывод на рынок нового современного 
жилья возможен исключительно при условии масштабных финансовых вливаний в 
отрасль. 

По различным расчетам при нынешних ставках позволить себе получение 
ипотечного кредита может лишь 7-8 процентов населения. Ипотечные кредиты в нашей 
стране многим нащим гражданам остается недоступным. Для решения этой проблемы, 
государством были приняты Государственные программы, такие как 7-20-25, «Нурлы 
жер».  Эти программы помогут решить проблему доступности жилья для многих слоев 
населения, а именно государственным служащим, многодетным семьям, военным.  

В данный момент все внимание сосредоточено на стимулировании строительства 
нового жилья. 

В целом, основные проблемы действующей практики ипотечного кредитования 
заключены в следующем: 

-высокие процентные ставки по ипотечным кредитам банков второго уровня, 
сложные условия кредитования (политика банков направлена на получение 
сверхприбыли, банк получает преимущества перед заемщиком); 

- низкая платежеспособность, рост цен на жилье; 
- общие макроэкономические проблемы: инфляция, финансовый кризис, дефицит 

долгосрочных кредитных ресурсов; 
Cлабая информированность населения в вопросах ипотечного кредитования, 

незнание финансовых аспектов. 
С целью решения данных проблем в области ипотечного кредитования в работе 

предложены необходимо следующее: 
-социально-ориентированная политика банков в области ипотечного кредитования; 
-активная информационная работа по вопросам ипотечного кредитования среди 
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населения; 
-помощь со стороны государства и специальных фондов; 
-привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование 

государственно- частного партнерства, создание механизма кредитования для 
строительства жилья [4]. 

 Согласно проведенного исследование развитие ипотечного кредитования в РК за 
последние годы можно сделать выводы и предложения по улучшению системы развития 
ипотечного кредитования: 

1. Перенимать положительный опыт стран Европы и Азии по вопросам ипотечного 
кредитования. 

2. Уменьшить при ипотечном кредитовании суму первоначального взноса до 5-10 
%. 

3. Снизить процентные ставки по ипотечному кредиту до 4-10%  в банках второго 
уровня. 

4. Увеличить срок кредитования с 20 до 30 лет. 
5. Облегчить процедуру оформления документов по ипотечному кредитованию. 
6. Создать условия по стимулированию банков второго уровня для перевода части 

капитала из фондового рынка на рынок ипотечных кредитов. При высокой доле 
ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка следует разрешить банкам 
формирование обязательных резервов путем приобретения государственных ценных 
бумаг.  

7. Предусмотреть субсидии средним и малообеспеченным слоям населения для 
покрытия части ипотечного кредита либо возможность доступной аренды жилья с правом 
последующего выкупа, разработать и применять меры по постепенному накоплению 
определенной суммы перед получением кредита.  

8. Применяя критерии оценки кредитоспособности заемщиков по опыту 
зарубежных стран, всесторонне учитывать особенности развития, уклада жизни, 
менталитета и национальных традиций в Казахстане.  

Однако грамотная и взвешенная политика в вопросе оптимальных параметров 
ипотечного кредитования - обязательное условие, которое позволит реально 
поддерживать сложившийся спрос населения на ипотечные кредиты и обеспечить 
надежное функционирование и совершенствование системы [5]. 
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 Мақалада мейрамханадағы қонақтардың адалдығын басқару мейрамхананың кез-

келген ұсынысының жеке және ерекше сезімін қалыптастыруға бағытталған шаралар 
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В статье рассмотрено управление лояльностью гостей в ресторане как комплекс 

мер, направленный на создание у гостя ощущения персонифицированности и 
эксклюзивности любого предложения ресторана. 
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The paper considers the control loyal guest loyalty in the restaurant, as a set of measures 

aimed at creating a guest experience in personification and exclusivity of any restaurant 
suggestions. 
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Қонақтардың адалдығын басқару - бұл PR, жарнама және маркетингтің 

толыққанды бөлімі ғана емес, сонымен қатар қонақжайлылық кәсіпорынын тұрақты 
басқару. Адалдық - бұл материалдық емес және тұрақсыз "химиялық" қосылыс.  

ХХ ғасырдың басынан бастап әр түрлі бизнес иелері өнімдерге жеңілдік беретін 
парақшалардың барлық түрлерін белсенді қолдана бастады. Бұл акциялар жиі кең 
ауқымды болды және сатып алушылар арасында өте танымал болды. Бірақ, кез – келген 
жүйе сияқты, бұл акциялардың кемшілігі болды-тұтынушылардың мақсатты тобын 
анықтау үшін клиенттік деректерді жинауға және жалпылауға, акцияларды талдауға 
мүмкіндік болмады. Сонымен, вегетариандық табаны сатып алғанда, сүт бөлімінде 
жеңілдік купонын ала алады. Мұның бәрі тұтынушымен қарым-қатынас біржақты 
қалыптасқандықтан туындады. 
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Заманауи кассалық бағдарламалық жасақтаманың пайда болуымен, каталогтар 
бойынша сауданың дамуымен адалдық бағдарламалары мүлдем басқа деңгейге көтерілді 
және бірінші кезекте тұтынушымен диалог құру қажет. Ең үлкен даму өткен ғасырдың 60-
жылдарында, пластикалық карталар пайда болған кезде болды /1/. Біріншіден, кәсіпкерлер 
сатып алушылардың ұйымы мен дерекқорының ықтималдығын бағалай бастады. Сонымен 
қатар, мейрамхана бизнесінің иелері кірісті арттыру көрсеткіштеріне назар аудармады. 

Бүгінгі таңда пластикалық карталарды қолдануға негізделген адалдық 
бағдарламаларының нарығы өте кең. Мысалы, орташа тұрғынның 13 жеңілдік картасы бар 
(ірі қалалардың тұрғыны шамамен 30-50) және олардың көпшілігін пайдаланбайды, бірақ 
кем дегенде үштен бірін тіпті есіне түсірмейді! Нәтижесінде, адалдықтың тиімді және 
тиімді бағдарламасын жасау үшін белгілі бір артықшылықтың пайдалылығы мен 
қалаушылық факторын ескеру қажет. Берілген артықшылықтар пайдаланушылардың 
қатаң анықталған санаты үшін құндылыққа ие болуы керек./2/ 

Қазіргі уақытта мейрамхана бизнесінде, әртүрлі форматтағы кәсіпорындарда 
қолданылатын адалдық картасының екі негізгі түрі бар. 

Мейрамхана сайтында жеке кабинет құру. Қонақтарды ынталандырудың ең 
заманауи әдістерінің бірі-того немесе мейрамхананың өз сайтында жеке кабинет құру. Бұл 
кіріспе әлеуетті тұтынушының мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді: 

сізге ұнайтын үстелді одан әрі брондаумен онлайн режимінде үстелді таңдау; 
-  тұтынушыны мәзірде ұсынылған жаңа тағамдармен алдын-ала таныстыру 

мүмкіндігі; 
акциялармен және жақын арадағы іс-шаралармен танысу.; 
-  мейрамхана залдарының ішкі шешімдерін қарау. 
Кеңсе өнімдерін жасау. Стильді күнделік, әрине, қонақтың назарын мерекелік 

күнге қарама-қарсы қызықты және қызықты іс-шараға аударады және келесі жылы біздің 
мейрамханаға ұқсайды. 

Мейрамхана іс-шаралары туралы ақпарат тарату. Электрондық пошта арқылы әр 
түрлі іс-шаралар туралы қонақты ақпараттандырудың классикалық заманауи тәсілі. Және 
ешқандай жағдайда жеке кеңістікке қол сұғуға болмайды қонақ: хабарламалар 
тітіркендіргіш болмауы керек, ал қонақ кез-келген уақытта олардан бас тарта алуы керек. 

Әлеуметтік желілерде мейрамхана тобын (клубын) жүргізу. Ақпараттандырудың 
қарқынды дамып келе жатқан түрлерінің бірі-әлеуметтік желілерде топ құру 

"Vkontakte", "Facebook", бұл біздің мейрамханаға ең белсенді және жігерлі 
пайдаланушыларға назар аударуға мүмкіндік береді. 

Кейтеринг. Кең танымалдылыққа ие болған қарқынды дамып келе жатқан бағыт – 
Көшпелі қызмет көрсету қызметтерін ұсыну. Бағыт өте тиімді және қызметтерді ұсыну 
толық немесе ішінара болуы мүмкін, мысалы, іс-шараның сценарийін жасау немесе 
тақырыптық кеш пен мәзірге арналған залды ұсыну. 

Меншікті бағдарламалар. Жинақтаушы карталар-картадағы бонустар мен 
жинақтар санының біртіндеп артуына байланысты әлеуетті тұтынушыларды тартуға 
арналған бағдарламалардың перспективалық тәсілі. Егер жеңілдік карталары көптеген 
критерийлерді қадағалайтын егжей-тегжейлі мәліметтер базасын құруға мүмкіндік беретін 
қажетті бағдарламалық жасақтамамен қамтамасыз етілсе, онда ол жақсы қызмет ете 
алады. 

Күрделі бағдарламаларды құру перспективасы келесідей:  
Ұпайларды көбейту және жинақтау бір карта арқылы жүзеге асырылады. Әр түрлі 

іс-шараларды ұйымдастыруды жеңілдету. Бірақ, ең бастысы, бұл клиенттерді тартудың 
орасан зор құралы. Картада бонустық ұпайлардың болуы клиенттерді біздің мейрамханаға 
тағы да тартады. 

Адалдық бағдарламалары әлеуетті қонақты жаңадан бастаушыға, содан кейін 
тұрақты клиентке айналдыруға бағытталған және ол өзін ең қалағандай сезінеді. 
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Мейрамхана бизнесі- бұл жедел лотерея. Әр күн - бұл мүлдем жаңа жеңіске жету 
мүмкіндігі. Мұндай лотереялардың мақсаты-бағдар алу және біздің мекеме туралы түсінігі 
жоқ адамдарды тарту, оларды әрі қарай біздің тұрақты клиенттердің картотекасына 
айналдыру. Ол акциялар туралы парақшалар, парақшалар және басқа да ақпараттық 
парақшалар тарату арқылы жүзеге асырылуы мүмкін./3/ 

Ең танымал келесі акциялар: 
- 14 ақпанда біздің мейрамханаға бару арқылы сіз наурыз айында біздің 

мейрамханаға бару үшін 15 пайыздық жеңілдік аласыз; 
Олар белгілі бір уақытқа, келу санына, арнайы таңбаларды қолдануға немесе 

белгілі бір сатып алу санын жасауға, мысалы, жеке кәдесый немесе тұрақты үлкен 
жеңілдік түрінде бонус алуға мүмкіндік береді. 

Жаңа форматтар. Қазіргі кезеңде IT-технологиялардың дамуы карталарды 
виртуалды ұқсас жүйелермен алмастыруға мүмкіндік береді. Бұл iPad, Android негізіндегі 
планшеттік компьютерлерге арналған әртүрлі қосымшалар. Шетелде ұқсас жоспардың 25-
тен астам бағдарламасы бар. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда олардың пайда болуы айтарлықтай ауқымға ие 
болмайтыны анық, бірақ болашақта алдағы жылы ұқсас форматтағы жобалардың пайда 
болуы екі болуы мүмкін. Мұндай жобалардың ұзақ мерзімділігіне қатысты ескерту жасау 
керек, бұл барлық адамдар нарықта бола алмайтындығын және ұзақ уақыт бойы 
пайдалануда бола алмайтындығын көрсетеді. 

Сондай-ақ, көптеген елдерде автономды бағдарламалар өте кең таралды, оларды 
басқару мүмкіндігі планшеттік компьютер немесе мекеменің кассасында орналасқан 
құрылғы арқылы жүзеге асырылады. Мұндай жүйелерді пайдалану және күту оңай, бірақ 
соған қарамастан олар клиенттер туралы егжей-тегжейлі мәліметтер базасын құруға 
мүмкіндік береді. 

Соңғы сәнді жаңалық-әлеуметтік желілермен біріктіруге болатын адалдық 
бағдарламалары. Жобаға қатысатын сайт пайдаланушылары ұпайлар арқылы сатып алу 
үшін ғана емес, сонымен қатар достар арасында өздері пайдаланған акциялар туралы 
ақпарат таратқаны үшін де көтермеленеді./4/ 

"Құпия" амалдар. Жағдай мынада, кез-келген кәсіпорын тікелей өз кәсіпорны үшін 
белгілі бір бағдарламаны құра алмайды. Тәжірибе көрсеткендей, бұл "осы әлемнің мықты" 
артықшылығы, атап айтқанда желілік форматтағы кәсіпорындар. Алайда, бөлек жұмыс 
істейтін мекемелер үшін керемет атмосфера жасай алатын және қонақтың жадында 
мейрамханаға бару туралы ұмытылмас әсер қалдыратын көптеген тиімді шаралар бар. 

Ұмытшақтық ұят емес. Сақтау картасының болуы өте жақсы, бірақ адам өзінің 
барлық карталарын өзімен бірге алып жүретіндер сирек кездеседі (олардың әртүрлілігіне 
және белгілі бір уақыт аралығында өз қалауын болжай алмайтындығына, сондай-ақ 
барлық қажетті карталарды орналастыра алатын әмиянның болмауына байланысты). Егер 
сіз қандай да бір себептермен картаның болмауы жағдайына тап болсаңыз, қонақты аты, 
төлқұжаты немесе басқа құжат бойынша жеңілдік алудан бас тартпаңыз. Оның 
достарынан да айырмаңыз 

-сіздің мекемеңізде жеңілдік артықшылығына ие болу мүмкіндігі. Бұл сіздің 
қонақтарыңызды сақтап қана қоймай, олардың келу санын көбейтуге мүмкіндік береді, 
сонымен қатар жаңа келушілерді тартуға негіз болады. 

Ең жақсысын көтермелеу керек. Клиенттерге бонустар берудің сәнді жүйелерін 
құрмаңыз, бірақ белгілі бір жарыстарға тұрақты қатысуға тырысыңыз. Жылжып белгілі 
бір саны ең жиі қонақтары мен поощрите олардың естелік немесе комплиментом аспаздың 
дүниеге келген. 

Уақытылы құттықтаулар. Бұл жағдайда Натан Майер Ротшильдтің "ақпаратты 
кім иеленеді, ол әлемді иеленеді"деген сөзін қолдану өте орынды. Сонымен, сіздің 
клиенттеріңіз туралы күнделікті ақпарат жинау тұрақты қонақтарға олардың туған күніне 
байланысты қосымша артықшылықтар туралы алдын-ала хабарлауға мүмкіндік береді. 
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Бұл негізгі картамен жинақталған қосымша жеңілдік купоны немесе 8 адамнан үстелге 
тапсырыс берген кезде жеңілдік болуы мүмкін. 

Жеке қонақтарға жеке ұсыныстар. Заманауи бағдарламалық жасақтама тапсырыс 
беруші қалайтын мәзір немесе шарап картасының тапсырыс берілген позицияларының 
тізімін бақылауға мүмкіндік береді. Оның артықшылықтарынан бастап, оған сізге жеке 
ерекшеліктерін білетін қонақ ретінде сезінуге мүмкіндік беретін тосын сый беріңіз. 

Брендті сақтаңыз. "Тұлға" сіздің орындары – кешенді ұғым. Барлығы: 
қызметкерлер, серіктес компаниялар, брендтер, жеткізушілер – сізбен бірге болуы керек. 
Егер сіз өзіңізді элиталық тағамдар мейрамханасы ретінде көрсетсеңіз, алкоголь өнімдерін 
жеткізуші болып табылатын компаниямен тұрақты артықшылықты пайдаланатын 
клиенттерге сыйлық ретінде бірнеше ерекше Сусындарды ұсыну мүмкіндігі туралы 
келісіңіз. 

Қонақжайлылық - бұл қонақтың адал көзқарасы сақталатын ең маңызды нәрсе. 
Тамаша қызмет көрсету мейрамхана аспазшысының тағамды жақсы дайындамауы 
нәтижесінде пайда болуы мүмкін нюанстарды тегістейді, керісінше, керемет дайындалған 
тағам қызметкерлердің ұқыпсыздығын жояды. Бірақ бас әріппен жазылған 
қонақжайлылық, әрине, қонаққа барлық қызметтер жоғары деңгейде, ешқандай 
нюанстарсыз көрсетілетіні сөзсіз. 

Қызмет көрсететін персонал әр қонақтың біз үшін неге соншалықты маңызды 
екенін және оның жалғыз және ерекше екенін білуі керек. 

Біздің қонақтарымыздың адал қарым-қатынасын қаржылық жағынан кәсіпорынға 
зиян келтірместен сақтауға көмектесетін бірнеше мысал келтіруге болады. 

- Телефон қоңырауларын қабылдау талаптары. Қызметкерлерге, атап айтқанда 
хосттарға жеткізілуі керек негізгі нәрсе-5-10 фразадан тұратын белгілі бір тізім. 

"Қайырлы күн. Мен сізге қалай көмектесе аламын!?"Ия, әрине, біз сізді 
мейрамханада көруге қуаныштымыз", "барлық жақсылықтар, біз сізге әрқашан 
қуаныштымыз" және қызметкерлерді осы сөз тіркестерін сыпайы сөйлеуге үйрету. 

"Жақсы автоматтандырылған жүйелер қоңырауды қабылдау кезінде және менеджер 
Тапсырыс берушінің тегі мен аты-жөнін анықтаған кезде қоңырау шалушыны анықтауға, 
сондай-ақ әңгімені сыпайы сөйлеммен аяқтауға көмектеседі, мысалы: "рахмет, Александр 
Николаевич. Сізді қайта көруге қуаныштымыз". 

Қонақтар есімдерін есте сақтау бойынша тренингтер немесе ұжым ішіндегі 
жарыстар өте танымал. Қызметкерлер қонақтың атын және мәзірде жиі тапсырыс берілген 
позицияларды есте сақтаудың маңыздылығын түсіндіруі керек. Нәтижесінде, келесі 
сапарда даяшы: "Кешіріңіз, Евгений, сіз капучино, әдеттегідей?». Осылайша, қонақтың 
адал көзқарасын жеңіңіз. 

Даяшыларға "Мұқият сөз тіркестерін"айтуды үйрету керек. Мысалы: 
Сізге ыңғайлы, мүмкін, жарық сәл жарқырайды ма? 
Сіз ыстық емессіз бе, мүмкін кондиционерді қосасыз ба? 
Сәлеметсіз бе, керемет кеш, сіз таба алмайсыз ба? 
Мұның бәрі қонаққа жеке қарым-қатынас туралы әсер қалдырады және, әрине, 

оның жадында ұзақ уақыт сақталады. 
Қонақтарды таң қалдыратын кішкентай, жағымды ұсақ-түйектердің болуын ескеру 

қажет. Кәсіпорын бюджеті бұдан қатты зардап шекпейді. Мысалы: 
кешкі ас шығындарын есептеу үшін қонаққа берілген калькулятор; 
қонақтың сыртқы киіміне Ілмек тігу үшін гардеробшыға берілген жіптердің тігісі; 
дәретханаға киім тазалау ролигін салыңыз; 
сөреге аяқ киім спрейін салыңыз. 
Мейрамхана бизнесі соншалықты реттелген, онда ұсақ-түйектер жоқ: олардан 

кәсіпорынның мәртебесі мен жетістігі туады. 
Кәсіпорынның әр иесі жаңа клиенттерді тартуды және тұрақты клиенттерді 

сақтауды дамытудың өзіндік жолын таңдайды. Бұл жол көшбасшының жеке шешімі 
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болып табылады, бірақ бұл кез-келген шешіммен шектелу қажеттілігін растамайды. Сіздің 
барлық іс-әрекеттеріңіз, мейлі ол бас аспазшының комплименті, фирмалық кәдесый, 
сыйлық сусыны немесе сүйікті әні болсын, қонақтарыңызды оларға деген 
дербестендірілген қатынаста абсолюттік сенімділікте болатын тұрақты санатқа кедергісіз 
аударуы тиіс./6/ 
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АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК –  МЕМЛЕКЕТ ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ БАСТЫ 
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әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
Спанова М.М.,  

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2 курс магистранты 
 

Бүгінде мемлекетіміздің Ұлттық қауіпсіздік мәселелері сыртқы саясат, қорғаныс, 
саяси тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық дағдарысты құбылыстар, экологиялық 
және техногенді апаттар, мемлекет ішіндегі және жақын шетелдегі әлеуметтік, 
демографиялық, этникааралық мәселелер, қылмыс деңгейінің өсуі, есірткі саудасының 
ұлғаюы сияқты жаңаша қауіп қатерлермен қиындай түсті. Сонымен қатар, 
Қазақстанға жоғары деңгейде қауіп төндіріп жатқан ең басты мәселе – ақпараттық 
қауіпсіздік. 

Түйін сөздер: ақпарат, ақпараттық қауіпсіздік, вирус, ақпараттық құпия, 
мемлекет.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - КЛЮЧЕВЫЙ ВОПРОС 
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Сегодня вопросы национальной безопасности нашей страны осложняются 

новыми угрозами, такими как внешняя политика, оборона, политическая стабильность, 
социально-экономический кризис, экологические и техногенные катастрофы, социальные, 
демографические, межэтнические проблемы внутри страны и за рубежом, рост 
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преступности, незаконный оборот наркотиков. При этом основная угроза для 
Казахстана на высшем уровне - это информационная безопасность. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, вирус, 
информационная тайна, государство. 

 
INFORMATION SECURITY IS A KEY ISSUE OF STATE VALUES 
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Spanova M.M., 
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Today, the issues of national security of our country are complicated by new threats such 

as foreign policy, defense, political stability, socio-economic crises, environmental and man-
made disasters, social, demographic, interethnic issues at home and abroad, rising crime, drug 
trafficking. At the same time, the main threat to Kazakhstan at the highest level is information 
security. 

Keywords: information, information security, virus, information secrecy, state. 
 
Аталмыш тақырып Ресей зерттеушілері тарапынан көптеп зерттелген. Максимов 

Ю.Н., Сонников В.Г., Петров., В.Г Бузов Г. А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. сияқты 
бірқатар орыс ғалымдары осы тақырып бойынша зерттеулер жүргізіп, бірнеше еңбектерін 
жариялаған.  

Жүргізілген зерттеулер заманауи әдістеріне бағалау мен анализдеу әдістерін өңдеу, 
ақпараттық процестер мен құрылымын еліктеп модульдеуге (экспериментальді зерттеуді 
жүргізу кезінде ақпараттық жүйе жай-күйінің ортасы мен әр түрлі шарттылықтарын 
модульдеу), сонымен бірге есептеуге негізделеді. 

Ақпараттық қауіпсіздік қатерін бағалау мен анализдеу әдістерін дамытуда 
айтарлықтай үлес қосқан отандық ғалымдар: Л.Б. Атымтаева, Б.С. Ахметов, Б.Б. Ахметов, 
У.А. Тукеева және басқалар. Шетел ғалымдары арасында осы салада белсенді жұмыс 
істеушілер мыналар: А.Г. Корченко, Д.Д. Костров, С.А. Петренко, Т.Р. Пелтнер, В.К. 
Маршалл, И. С. Медведовский, т.б. 

Ақпараттың қауіпсіздігіне келетін қауіптер ақпараттық жүйенің элементтерінің 
арасында да, жүйеден тыс та орналасуы мүмкін. Қасақана қауіп төндіруші жүйенің заңды 
қолданушысы да, бөтен адамдар да болуы мүмкін. Бірінші жағдайда ақпаратты қорғауға 
байланысты қатал шаралардың көмегімен шабуылды тоқтату мүмкіндігі болса, екінші 
жағдайды залалсыздандыру үшін үлкен күш пен құралдарды қолдану қажет.  

Кез келген шабуылдың негізгі мақсаты - ақпаратқа заңсыз қатынауға қол жеткізу. 
Мұндай шабуылдардың нәтижесінде ақпарат басқа қолға өтеді немесе өзгереді. 

Ақпараттың басқа қолға өтуі ол ақпаратқа қатынауға мүмкіндік береді, бірақ оны 
модификациялау мүмкіндігі жоқ. Кейде бұл заңсыз қатынау ақпараттың жариялануына 
әкеледі, бұл жағдайда ақпараттық құпиялылығы бұзылады. Ақпараттық шабуылдың, тағы 
бір мақсаты – ақпараттық жүйе элементтерінің жұмыс қабілетіне нұқсан келтіру. Бұл 
жағдайда әрекет етуші ақпаратқа, заңсыз қатынауды көздемейді оның негізгі мақсаты – 
ақпараттық жүйенің ақпараттық және программалық жабдықтарының қалыпты жұмысын 
бұзу, шабуылданған объектінің ресурстарына қатынауға шектеу қою [1]. 

Вирус – басқа бағдарламаларды олардың түрлендірілген көшірмесін жасау 
жолымен зақымдайтын, алдағы уақытта көбейіп кету мүмкіндігі бар бағдарлама [2]. 
Соңғы жылдары вируспен күресу мәселесі өзекті болғандықтан көбі сонымен жұмыс 
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жасауда. Бұған әртүрлі ұйымдастырылған құралдар қолданылады, жаңа антивирустық 
бағдарлама осы құралдардың барлығын енгізуге насихаттайды. Соңғы уақыттары 
зақымдалған және бұзылғандарды шектеу азды-көпті іске асырылуда. Бірақ та тірі 
табиғаттағыдай, ол күресте толық жетістікке жеткен жоқ. 

Қатынас құруға рұқсат етілмеген арналарды ақпараттың түрін өзгертуге, ақпаратты 
жоғалтуға және сыртқа кетіруге бағытталған әсерлерден сенімді түрде сақтауды 
қамтамасыз ететін өзара байланысты бөгеттердің бірыңғай жүйесін құру қажет. 

Қазіргі кезде ақпарат түсінігін айқындайтын кең таралған үш теориялық жолы бар. 
Олардың әрқайсысы оның мағынасын өзінше түсіндіреді. 

Бірінші теория (К. Шенон) сандық-ақпараттық тұрғыдан қарастырады да, 
ақпаратты оқиғаның анықтамалығының өлшемі ретінде айқындайды. Бұл теория 
ақпараттың мағыналық жағын ескермесе де, хабарды оңтайлы кодтау немесе ақпаратты 
өлшеуге негіз болды да, байланыс техникасы мен есептеуіш техникасында өте пайдалы 
болып шықты [3]. 

Екінші теория ақпаратты материяның қасиеті ретінде қарастырады. Оның пайда 
болуы кибернетиканың пайда болуымен байланысты және адам немесе аспап 
қабылдайтын кез келген хабарламада ақпарат болады деген пайымдауға негізделген. Яғни 
ақпарат материя қасиеті ретінде оның табиғаты мен құрылымы, реттелуі, көп түрлілігі 
және т.б. туралы түсінік береді [4]. 

Үшінші теория - мағыналық тұрғыдан негізделген, ол бойынша ақпарат білім 
ретінде және кез келген білім емес, оның бағдарлау үшін пайдаланылатын бөлігі ретінде 
түсіндіріледі. Басқаша айтқанда, ақпарат – бұл білімнің әрекеттігі, пайдалы, «жұмыс 
істеуші» бөлігі [5]. 

Ақпараттану - қазіргі кезде өмірдің негізгі мүмкіншілігі. Жаңа ақпараттық 
технологиялар барлық жерде қолданылуда. Компьютер арқылы ғарыш кемелерімен 
самолеттерді басқарады, атом электрстанцияларының жұмысын қадағалайды және де банк 
жүйелеріне қызмет етеді. Компьютер көптеген ақпараттарды өтеудің автоматизациялық 
жүйесінің негізі және де ақпараттарды сақтау технологиялармен жүзеге асады.  

Әрбір ел ақпарат көздеріне, ақпаратты тасымалдау және өңдеу құралдарының 
тиімділігі мен даму деңгейіне тәуелді болып отыр, яғни қоғамды ақпараттандыру процесі, 
дәлірек айтсақ, ақпараттық қоғам құру процесі жүріп жатыр. «Ақпараттандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы № 217 Заңында «Ақпараттандыру 
– қапараттық технологияларды пайдалану негізінде электронды ақпараттық ресурстарды, 
ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, 
әлеуметтік, экономикалық және ғылыми-техникалық үрдіс» делінген [6]. Яғни, 
ақпараттандыру процесі ақпараттық ресурстарды құру және оларды пайдалану негізінде 
азаматтардың, мемлекеттік органдардың, жергілікті басқару органдарының, ұйымдар мен 
қоғамдық бірлестіктердің ақпараттық сұранысын, құқықтарын қанағаттандыруға тиісті 
жаңдай жасау керек, сонымен қатар азаматтардың ақпараттық мәдениетін арттыруы тиіс 
дегенді білдіреді. 

Ақпаратты тарату мен орналастырудың қазіргі заманғы түрлі әдістері мен 
құралдарының жиынтығынан ақпараттық кеңістік құралады. Белгілі ғалым Г. Ибраева 
ақпараттық және медиакеңістікке мынадай түсініктемелер береді: «Ақпараттық кеңістік – 
субъектіден субъектіге берілетін барлық ақпаратты қабылдау және тарату ортасы. 
Ақпараттық кеңістікке әр түрлі деңгейдегі ақпарат орналасуы мүмкін. Бұл ақпараттың 
көбі қоғамға қызығушылық тудырмағандықтан жабық болады. Егер ақпараттық кеңістікті 
пирамида есебінде елестетсек, онда оның тек жоғарғы жағы ғана медиакеңістік болады, ал 
медиакеңістік бұқаралық ақпараттың таралу ортасы[7]. Ақпарат оны қоғам үшін таратқан 
субъектінің жауапкершілігіне сәйкес бұқаралық сипатқа ие болады. Қоғамда, мемлекеттегі 
айналымда жүрген ақпарат, ақпараттық ресурстар әртүрлі болады. Сондықтан ақпараттың 
құны, бағалылығы, пайдалылығы оның мүмкіншілігіне, сұранысқа иелігіне байланысты. 
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Мемлекет билігіндегі, қоғамдағы, жеке адамның отбасындағы ақпараттың өз мәні, 
салмағы болады. Мемлекет, ұйым немесе жеке адам өзінің ақпаратын таратуға шектеу 
қоюға, өз ақпаратын қорғауға, қауіпсіздендіруге құқылы. Осыдан барып жабық ақпарат 
немесе мемлекеттік, коммерциялық құпияға жатқызылған, пайдалнуға таратуға шектеулер 
нәтижесінде ақпаратты қорғау мәселесі туындайды. Сондықтан ақпаратты қорғауға 
мәселесі бүгінгі заманда тек біздің елдегі ғана емес, сонымен бірге барлық дамыған 
елдерге тән өткір мәселенің бірі. 

Ақпаратты қорғау және қауіпсіздендіру – жалпы айтқанда, бір объектіден басқа 
объектілерге берілетін немесе белгілі бір физикалық ортада сақталатын ақпараттың бөгде 
объектілерден тәуелсіздігін сақтау, яғни ақпараттың өзгермей, тиісті жеріне толығымен 
жетуін қамтамасыз ету деп қарауға болады. Ресей зерттеушісі Л. И. Шершнев «ақпараттық 
қауіпсіздік – мемлекеттің, қоғамның, әлеуметтік топтың, тұлғаның ресурстары мен 
ақпараттың ағымдары үшін өміршендікті, тұрақты даму мен қызмет етуді, ақпараттық 
қауіпке, адамдардың психикасы мен қоғамдық және жеке санаға кері әсер ететін 
ақпараттық ықпалға және компьютерлік желілер мен басқа да технологиялық ақпараттық 
бастауларға қарсы тұруды білдіреді» деп анықтама береді [8]. 

Жаңа дәуірдегі компьютерлік, ақпараттық-желілік «соғыстың» басты ерекшелігі – 
ол тыл мен майданға бөлінбейді және онда шекара жоқ. Сондықтан, дәстүрлі соғыстарға 
қарағанда қаржы аз жұмсалғанымен қаупі мен зардабы ұшан-теңіз. Себебі, бұл соғыста 
адам баласы көпе-көрінеу оққа ұшып, шейіт болып, жарақат алып, мүгедектікке айналмаса 
да сананы улайтындығымен бұрынғысынан әлде қайда қатерлі. Тән жарасын емдеуге 
болады, ал, жан жарасы мен рухани мүгедекті сауықтыру қоғам үшін аса қымбатқа 
түсетінін ерте бастан түсінуіміз керек. 

Бүгінгі заманда әлемде орын алып отырған террорлық және экстремистік 
жағдайлар мен әртүрлі мемлекеттердің ішкі тұрақсыздығы мемлекетіміздің Ұлттық 
қауіпсіздік мәселелеріне аса үлкен жауапкершілікпен қарауға міндеттейді. Жалпы, 
елбасымыз Н.Назарбаев биылғы «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында 
егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының 
іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалғанын айтып, әрбір құндылықтарға тоқталып 
өтеді. Соның ішіндегі, жетінші құндылық – еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және 
бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы [9.18].  

АҚШ-тың бұрынғы президенті Ричард Никсон ұлттық қауіпсіздік кеңесінде 
бюджет шығындары туралы сөйлеген сөзінде: «Ақпарат пен үгіт-насихатқа жұмсалған 1 
доллар қару жүйесін құруға жұмсалған 10 доллардан әлдеқайда табысты, қаруға кеткен 
шығын сол мерзімде іске жаратылып үлгеретін болса, шығын кетірген ақпарат сәт сайын, 
сағат сайын жұмыс істей береді» - депті [10]. Бүгінде мемлекеттер арасында «ақпарат 
соғысы» белең алған. Дәл сол себепті, әрбір мемлекет әскери саладан гөрі, ақпараттық 
қуаттарын, ақпараттық қауіпсіздіктерін барынша нығайтуда. 

Ақпараттық тәуелсіздік - бұл ақпараттық қауіпсіздікке жетудің бірден-бір жолы. 
Бүгінгі ақпараттық ғасырымыздың талабы осы болып тұр. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, 
өркениетті елдерде әр ел өз аумағына сырттан таралатын БАҚ-ты мемлекеттік заң 
тұрғысынан реттеп отырады. Өзге елдік БАҚ-ты 20 пайыздық шектен асырмайды [9.51]. 
Егер, одан асса мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірілген болып саналады. 
Осындай қағидаларды ескергенімізбен, өзіміздің ақпараттық кеңістікті ресейлік т.б. БАҚ-
қа беріп қоюымыз мемлекеттігіміздің, тәуелсіздігіміздің болашағына үлкен қауіп 
төндіретіні шындық. 

Шынында, Қазақстан тәуелсіз саясат жүргізгісі келсе, оның ішінде ақпараттық 
армиясын күшейтемін десе, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту арқылы 
ақпараттық қауіпсіздікті күшейту жөнінде шараларды жүзеге асыру керек. Ақпараттық 
қауіпсіздігімізді сақтаудың бір ғана жолы, БАҚ-та мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 
кеңейту қажет. Ғылыми әдебиеттерде ақпараттық қоғам деңгейіне жеткен елдерде жер 
халқының 1 млрд. жуығы өмәр сүреді, сондықтан оларды алтын миллиард деп атау 
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бастапқыда әдетке айналып, бұл елдерге Батыс Европа елдері, АҚШ, Канада, Автралия 
мен Жаңа Зеландия, Жапония, Малайзия, Сингапур т.с.с. жатқызылады. Еліміз саяси 
бағытты айқындап, дамыған елдердің қатарына қосылуға талпынуда. 

Қазақстан болашағы бекем, елдік үміттері ақталмай қалмас жас мемлекет. Қазіргі 
жаңару жаңғыру дәуірінің жарқын мұраттарының бірі азат реңді, өршіл рухты қазақ 
халқының әлемдік дидарын қалыптастыру, жаһандану заманынан алар өз орнын, енші 
үлесін айқындау болып отырғаны шындық. Әрине, бұл елдік мәселенің оң шешім таппағы, 
дұрыс бағыттан ауытқымауы ақпарат кеңістігіміздің қауіпсіздігіне де тікелей байланысты. 
Бүгінгі күннің талассыз ақиқаты осы. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАСТАР САЯСАТЫ, БҮГІНГІ КҮННІҢ НЕГІЗГІ 
СӘТТЕРІ 

 
Турманова К.Б., 

Экономика ғылымдарының магистрі,  
"Экономика және бизнес" кафедрасының аға оқытушысы, 

 
Бұл мақала қазіргі кезеңде елдің жастар саясатын қарастырады. Жастарды 

жастар саясаты жүйесіне, сондай-ақ осы саладағы мемлекеттік басқару құрылымына 
тартуға ерекше назар аударылады. 

Түйін сөздер: жастар саясаты, мемлекеттік басқару, жастар, жастар 
ұйымдары, жастар қозғалысы, әлеуметтік мәселелер, жастар саясаты стратегиясы 
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старший преподаватель кафедры "Экономика и бизнес"  
 
Данная статья рассматривает молодежную политику страны на современном 

этапе. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в систему молодежной 
политики, а также в структуру государственного управления в этой сфере. 

Ключевые слова: молодежная политика, государственное управление, молодеж, 
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This article examines the country's youth policy at the present stage. Special attention 

will be paid to the involvement of young people in the system of youth policy, as well as in the 
structure of public administration in this area. 

Keywords: youth policy, public administration, youth, youth organizations, youth 
movement, social issues, youth policy strategy 

 
Әлеуметтік-экономикалық салада болып жатқан түбегейлі өзгерістер, әртүрлі 

әлеуметтік институттардың рөлі мен мәндерінің өзгеруі, өмірдің барлық салаларының 
криминализациясы, әлеуметтік топтардың күрт саралануы, бейәлеуметтік 
көшбасшылардың және еліктеу үшін жаңа жеке үлгілердің пайда болуы қоғамда 
әлеуметтік шиеленісті тудырады, жастар проблемаларының шиеленісуіне әкеп соғады 
және жастардың құндылық санасының дағдарысымен сүйемелденеді. 

Жастар-еліміздің экономикалық белсенді халқын үнемі толықтыратын қазіргі 
қоғамның ірі әлеуметтік демографиялық топтарының бірі. Жастар-әлеуметтік 
өзгерістердің маңызды субъектісі, үлкен инновациялық күш. Бұл күш-жігерді қалай 
пайдалану керек, қандай мақсаттарға жету үшін біздің қоғамымыздың әл-ауқаты осы 
міндетті шешуге байланысты. Өзінің мәртебелік жағдайына байланысты жастар өз 
қызметімен өткеннің қазіргі заңдылықтарын қамтиды және сол арқылы болашаққа көшуге 
себепші болады. 

1968 ж. "жастар" анықтамасын В. Т. Лисовский берді: "Жастар-әлеуметтендіру 
сатысынан өтіп жатқан, білім беру, кәсіби, мәдени және басқа да әлеуметтік қызметтерді 
меңгерген адамдар ұрпағы; нақты тарихи жағдайларға байланысты жастардың жас 
өлшемдері 16-дан 30 жасқа дейін ауытқуы мүмкін" [1, б.9]. 

М. И. Фролованың пікірінше, "Жастар-әлеуметтік жетілудің қалыптасу кезеңін, 
ересектер әлеміне кіруді, оған бейімделуді және оның болашақтағы жаңаруын бастан 
кешірген әлеуметтік-демографиялық топ" [2, 5 б.]. 

Соңғы уақытта ұрпақтар өзара іс-қимылының танылған түрі жастар саясаты болды, 
оны табысты іске асыру қоғам мен мемлекеттің инновациялық даму мүмкіндігін 
қамтамасыз етуге қабілетті. Алайда, Қазақстанның жастар саясаты күрделі экономикалық 
және әлеуметтік жағдайларда іске асырылуда. 

Халықтың табиғи қозғалысының деформациялануына байланысты жастар 
популяциясының қысқаруы, жас ұрпақтың денсаулық жағдайының медициналық-
биологиялық көрсеткіштерінің нашарлауы танылған фактілер болып табылады. 
Жастардың аса қауіпті аурулар (туберкулез, ЖИТС, жыныстық инфекциялар) 
ауруларының географиясы мен қарқындылығы кеңеюде. Аталған проблемалар өмірлік 
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жағдайлардың деформациясын, жоғары сезімталдық пен эмоционалды тудырады, 
әлеуметтік шиеленістің ушығуына итермелейді. 

Қалыптасқан жағдайда жастар саясатына жалпыұлттық маңыздылықтың жаңа 
деңгейін берудің мемлекеттік қажеттілігі туындады. Бұл жағдайда О. А. Раковскаяның 
"Жастар саясаты мемлекеттің қазіргі жағдайы мен келешегіне барабар болуы тиіс" деген 
сөзі ерекше қызығушылық тудырады [3, б.13]. 

Жастар саясаты-жастардың әлеуметтік дамуының идеяларының, 
тұжырымдамаларының, қағидаттарының, функцияларының, басымдықтарының, негізгі 
бағыттарының, стратегиясы мен тактикасының жиынтығы сияқты құрылымдық 
элементтерді ажыратуға болатын күрделі, көп қырлы қатынастар жүйесі. Профессор А. П. 
Скробов "Мемлекеттік жастар саясаты - бұл мемлекеттің қызметінің тұжырымдамалық 
бағыттарын әзірлеу және жас ұрпақтың әлеуметтік-құқықтық қорғалуын (кепілдіктерін) 
құру бойынша тұтас жүйені қамтамасыз ету, оның еркін әлеуметтік дамуға құқығын іске 
асыру, олардың мүдделерін және қоғамның қазіргі заманғы жағдайына сәйкес 
шығармашылық бастаманы қамтамасыз ету жөніндегі қызметі" деп есептейді [4, б.13]. 

Өз кезегінде А. В. Прудник "Мемлекеттік жастар саясаты - бұл жастарға қатысты 
жекелеген бағдарламалар мен жобаларды қазіргі заманғы мемлекеттің реттеуші рөлін 
күшейту кезінде бірыңғай тұтастыққа біріктіру" деп мәлімдейді[5, 18-б.]. 

Қазақстан Республикасында жастар саясаты бірнеше деңгейде - республикалық, 
облыстық, қалалық және аудандық деңгейде жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанынан Жастар ісі жөніндегі кеңес, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі басқаратын консультативтік - кеңесші орган 
жұмыс істейді. Кеңестің құрамына атқарушы, өкілетті билік органдарының және 
коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері кіреді. Қалалар мен аудандарда мемлекеттік 
жастар саясатын жүзеге асыруға жауапты құрылымдық бөлімшелер ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімдері болып табылады [2]. 

Қазақстанда Тәуелсіздік кезеңінде жастар қозғалысы мен ұйымдарының жеткілікті 
саны қалыптасты. Олардың ішінде: "Жас Отан", "Жас көшбасшылар қауымдастығы", 
"Қазақстанның Жастар парламенті", "Қазақстанның жастар медиа-одағы", "Қайсар", 
"Кахар", "Қазақстанның патриоттық жастар одағы", "Абырой" және т.б. бар. Алайда, 
бүгінгі күні Қазақстанда жастардың мүдделерін нақты қорғауға қабілетті бұқаралық 
жастар ұйымы жоқ. Сонымен қатар, жұмыс істеп тұрған ұйымдардың көпшілігі негізінен 
мемлекеттік сипаттағы және тиісінше пластикалық сипатқа ие. Мемлекеттік жастар 
саясатына арналған заңнаманы талдау, Қазақстанда жастар саясатын қалыптастыратын 
және іске асыратын органдардың құрылымы мен қызметін зерделеу соңғы 5 жылда осы 
бағытта мемлекеттің белсенділігін арттыру туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
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Ескерту-автормен жасалған [2, 4] 
2 сурет-жастар саясатын іске асыру саласына тартылған жастардың үлесі % 
 
Алайда, құқықтық актілердің, өткізілген іс-шаралардың және оны іске асыру 

бойынша құрылған органдардың саны бойынша мемлекеттік жастар саясатының сапасы 
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туралы айтуға болмайды. Әлеуметтік-экономикалық және саяси шындыққа сәйкес жастар 
саясатын жүргізуде басымдықтарды объективті орналастыру маңызды болып табылады. 
Қандай да бір жастар бағдарламаларын қаржыландыру жүзеге асырылуға тиісті қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді басымдықтарды бөлу заңды болып табылады. Бүгін 
Қазақстанда неге артықшылық беру керек? Ең маңыздысы: жастардың кәсіби, әлеуметтік 
қосылуы; азаматтылық пен патриотизмді қалыптастыру; тұрғын үй проблемасын шешу 
және жастардың қорғалмаған топтарына көмек көрсету; жастардың әлеуетін іске асыру. 
Бұл мәселе үлкен объективтілікті, жастар мәселелерін білуді, қарқынды болып жатқан 
жастар ортасындағы өзгерістерге үлгеруді талап етеді. Қазақстанда жастар саясатын іске 
асыратын органдар белгіленген басымдықтарға байланысты нақты іс жүргізуі тиіс . 
Төменде 2018 жылы "Қазақстан Республикасында жастар саясатын іске асыру тиімділігін 
талдау және мониторингілеу"жобасы шеңберінде жастар саясатын зерттеу ұсынылған. 
Жастар ұйымдарымен, жобаны орындаушылармен  Облыстардың жастар саясатын іске 
асыруға жауапты үкіметтік емес жастар ұйымдарының, жергілікті атқарушы мемлекеттік 
органдардың өкілдеріне сауалнама жүргізілді. 

Жастар саясатын жүзеге асыруға байланысты ұйымдарға орталық және жергілікті 
атқарушы органдарға сұрау хаттар жіберілді.  Білім және ғылым министрлігі, Қаржы 
министрлігі және экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі хат-сұрауларды 
алушы болған орталық органдар болды. Жергілікті атқарушы органдардың арасында 
облыстық басқармалар мен Қалалық білім, ішкі саясат бөлімдері, сондай-ақ облыс 
орталықтары мен Алматы қаласында ұсынылған ЖОО-нан алынды. Жастармен жұмыс 
кешенділік, инновация, жастардың нақты қажеттіліктеріне бағдарлану қағидаттарына 
сәйкес және оның тікелей қатысуымен іске асырылады. Жастар саясатын жүзеге асыру бес 
негізгі бағытты қарастырады: 

• балалар мен жастарға патриоттық және рухани-адамгершілік тәрбие беру, 
отбасы институтын нығайту; 

• азаматтық ұстанымды қалыптастыру, саяси институттармен өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету, жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту; 

• әлеуметтік сұранысқа ие кәсіби бағдар, кәмелетке толмағандардың уақытша 
жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру, жас мамандардың іскерлік белсенділігі мен бәсекеге 
қабілеттілігін дамыту; 

• шығармашылық және зияткерлік әлеуетті дамыту, балалар мен жастардың 
көркем, ғылыми және техникалық қызметте өзін-өзі жүзеге асыруына жәрдемдесу; 

• ақпараттық, аналитикалық, ғылыми және әдістемелік қолдау жүйесін құру; 
жастар саясаты саласында техникалық, ұйымдастырушылық және кадрлық жағдайларды 
қамтамасыз ету. 

Жастармен жұмыс істеу тиімділігі оның әртүрлі бағыттар бойынша жүйелі, 
ұйымдастырушылық қызметке тартылуымен едәуір дәрежеде айқындалады. 

Жастар саясаты перспективалар тұрғысынан әлеуметтік жаңалықтарға бейімділікке 
бағдарлануы тиіс, ең алдымен, қоғамда тиімді қызмет етудің жеткілікті дәстүрлері мен 
тәжірибесі жоқ. "Ең алдымен жастар саясатын жақсарту кімдерге 
байланысты?"сарапшылар жастар сияқты бірауыздан "жастардың өзінен" деп жауап берді. 
Мүмкін, бұл жастарға елдің болашағы үшін жауапкершілік жүктейтіндігіне байланысты. 

Мемлекеттік жастар саясаты қоғамды және өз өңірлерін реформалауға, жаңартуға 
қатысуға жастарды барынша тарта отырып, барлық облыстардың даму стратегиясын 
әзірлеу мен іске асыруда көрініс табатын интегративті сипатқа ие болуға тиіс. 

Жастарды әлеуметтік дамытудың стратегиясы мен саясаты қағидатты жаңа 
тәсілдер негізінде, атап айтқанда, жас ұрпақтың өзін-өзі танытуы, әлеуметтік 
шығармашылық, іскерлік, инновациялық жобаларды жүзеге асыру, мемлекеттік және 
қоғамдық институттардың белсенді қолдауымен бағдарламалар негізінде құрылуы тиіс. 
Осылайша, жастармен жұмысты тиімді ұйымдастыру қоғамдағы рухани-адамгершілік 
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дағдарысты еңсеруге, азаматтық келісімге қол жеткізуге және мықты Қазақстанның 
өркендеуіне алғышарттар жасауға мүмкіндік береді. 
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