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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

НА УРОВНЕВОЙ ОСНОВЕ 

 

  Саметова Ф.Т., 

к.ф.н., профессор кафедры языков и журналистики 

Академия Кайнар 

 

 

В статье  рассматривается официально-деловой стиль русского языка в объеме, 

необходимом для студентов нефилологических специальностей: распределение 

содержания по уровням, формы работы и методическое сопровождение. 

Ключевые слова: деловая речь, официально-деловой стиль, уровневое обучение. 

 

ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ІСКЕРЛІК СӨЙЛЕУГЕ  

ҮЙРЕТУДІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Саметова Ф.Т., 

ф.ғ.к., тілдер және журналистика кафедрасының профессоры 

Қайнар академиясы 

 

Мақалада филологиялық емес мамандықтарда оқитын студенттерге орыс тілінің 

ресми-іскерлік стилін оқытуда іскерлік сөйлеудің мазмұны, ерекшеліктері, жұмыс 

түрлері қарастырылады. 

Түйін сөздер: іскерлік сөйлеу, ресми-іскерлік стиль, деңгейлік оқыту. 

 

CONTENT OF BUSINESS SPEECH TRAINING 

ON LEVEL BASIS 

 
Sametova F.T., 

Candidate of Philology, professor 

Kainar Academy  
 

In the report it is considered officially - Russian style in the volume necessary for 

students of a technical high school: maintenance distribution on levels, forms of work and 

methodical support. 

Key words: business speech, formal-business style, level training. 

 

Развитие информационных технологий, ведущее к расширению границ 

коммуникативного пространства, приводит к возрастанию роли делового общения, в связи 

с чем обучение деловому общению занимает важное место в подготовке специалистов 

независимо от избранного ими профиля: технического, естественнонаучного и др., не 

говоря уже о гуманитарном, и становится неотъемлемой частью сферы бизнеса, 

производственных отношений, общественной жизни в целом. Соответственно со всей 

остротой встает проблема результативности обучения языку, и в частности русскому 

языку (с учетом выполняемой им в современном постиндустриальном обществе функции 

средства межнационального и профессионального общения).  
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Целью перехода на разноуровневое обучение языкам является обеспечить высокую 

результативность учебного процесса путем максимального языкового развития каждого 

обучаемого, что становится возможным вследствие внешней и внутренней дифференциации.  

Внешняя дифференциация заключается в формировании учебных групп на основе 

достигнутых результатов в овладении языком, интересов и способностей, навыков 

самоорганизации и самоконтроля, в результате чего периодически (согласно 

академическому календарю, по результатам текущего, или рубежного, контроля) 

происходит селективный отбор студентов в  относительно стабильные группы с общим 

уровнем владения языком.  

Внешняя дифференциация представляет собой лишь проявление более глубокой по 

своей сути внутренней (уровневой) дифференциации – дифференциации содержания 

образования и детерминируемых им учебных требований, предъявляемых к студентам. 

Это, в свою очередь, влечет применение методов, форм и средств обучения, исходя из 

индивидуальных особенностей обучаемых.  

Таким образом, уровневое обучение предполагает, прежде всего, системный подход, 

поскольку опирается на заранее спланированное распределение учебного материала по 

уровням и дифференциацию требований к его усвоению, то есть четкое целеполагание, 

что позволяет преподавателю обдумать методы и приемы для реализации поставленных 

целей с учетом конкретной аудитории.  

В настоящей статье рассмотрим небольшой, но существенный фрагмент учебной  

дисциплины – официально-деловой стиль в курсе русского языка для студентов 

технического вуза, окончивших школу на нерусском языке, поскольку современный 

специалист должен владеть навыками делового общения. В соответствии с 

дифференцированным, уровневым подходом к обучению, весь материал ранжирован по 

степени сложности и востребованности в повседневной жизни студента, а в последующем 

– и специалиста. Так, если на  начальном (А2)  уровне ставится задача научить правильно 

оформлять самые необходимые виды деловых бумаг на русском языке (заявление, 

апелляция, автобиография, резюме, доверенность, расписка, объяснительная), на среднем 

(В1, В2) и продвинутом (С1, С2) уровнях круг деловых бумаг, которые должен уметь 

составлять обучаемый, расширяется: на уровнях В1 и В2 предлагается усвоение 

требований к оформлению характеристики, протокола, выписки из протокола и деловых 

писем различного характера (рекомендательное письмо, информационное письмо, 

письмо-приглашение и др.), на уровнях С1 и С2 отрабатываются навыки ведения деловой 

беседы, в том числе − разговора по телефону (с соблюдением принятого в стандартных 

ситуациях делового общения этикета телефонных разговоров), деловых переговоров и 

переписки. Таким образом, разные уровни обучения языку различаются, с одной стороны, 

содержанием учебной дисциплины, с другой стороны, соответственно − объемом знаний, 

умений и навыков в области деловой речи. Так, один и тот же, казалось бы, документ, 

например, заявление может быть в зависимости от его информационной насыщенности, 

приводимых аргументов, в большей и меньшей степени, сложным не только в 

содержательной части, но и с лексико-грамматической, орфографической, 

пунктуационной точек зрения, ср. заявление о предоставлении очередного трудового 

отпуска, не требующее дополнительной аргументации, и заявление об отпуске без 

сохранения содержания с изложением причин и убедительных мотивов.  

Кроме различий в перечне документов, изучаемых на разных уровнях, и глубине их 

изучения, что выражается в объеме учебного материала, предметом изучения является 

лексико-грамматическая составляющая деловых бумаг, в том числе клише и штампы, 

характерные для официальной речи, наиболее часто встречающиеся отклонения от нормы.  

Уже на уровне А2, на наш взгляд, необходимо прорабатывать правила склонения имен 

собственных, особенно различия в словоизменении женских и мужских имен и фамилий, 

не имеющих суффиксов -ов, -ев (ср. заявление Сарсехан Акботы, Сарсехана Нурлана, 
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автобиография Кенесхана Олжаса, Кенесхан Назгуль), на последующих уровнях эти 

навыки закреплять и корректировать.   

Распределение учебного материала в зависимости от степени сложности и 

подготовленности обучаемых по уровням А2, В1, В2, С1, С2 (официально-деловой стиль 

считаем целесообразнее вводить не с уровня  А1, когда обучаемый должен усвоить азы 

устно-разговорной речи в житейски-бытовых речевых ситуациях, а со второго уровня А2), 

на наш взгляд, является ключевым, так как представляет собой научно обоснованный 

отбор содержания образования, который, в свою очередь, влияет на подбор методов и 

приемов обучения. Специфика деловой речи такова, что лучше усваивается в ролевой 

дидактической игре, которая поэтому обоснованно завершает  определенный этап работы 

над деловыми бумагами. Так, изучение деловых бумаг на уровне А2 естественным 

образом находит свое применение в ролевой игре «Один день работы в офисе», которая 

активизирует речевые модели приветствия, прощания, обращения к коллегам, к 

вышестоящим и нижестоящим, а также предполагает написание заявления с просьбой об 

освобождении от работы на несколько дней и доверенности на получение очередной 

партии товара коллеге, который заменит автора заявления на время его отсутствия и т.д. 

На уровне В1 в игре «Устройство на работу» студенты демонстрируют навыки написания 

резюме в соответствии с требованиями работодателя, автобиографии, характеристики. 

Ролевая игра на уровне В2 «Заседание конкурсной комиссии» требует знания более 

сложного вида документа − протокола и умения составлять выписку из протокола, в ней 

уже присутствует больше импровизации и свободной речи по сравнению с предыдущими, 

так как предполагает живое общение членов конкурсной комиссии и претендентов на 

вакантные должности в ходе заседания.  

Дальнейшее усложнение форм делового общения представляют собой ролевые игры 

на уровне С1 «Переговоры о сотрудничестве» и С2 «Конференция по итогам 

сотрудничества». Как видим, характер деловых игр усложняется от уровня к уровню и на 

этапе С они уже представляет собой полилог – разговор нескольких лиц, а поскольку это 

деловое общение, то в стандартной ситуации делового общения требуют деловых 

словесных формул и конструкций: формул приветствия и прощания, извинения, 

известного лаконизма и корректности выступлений.  

Также эффективны следующие формы работы: ток-шоу, блиц-опрос, восстановление 

«разорванного» текста автобиографии, заявления, доверенности и др. изучаемых деловых 

бумаг, исправление ошибок в структуре и композиции документа (например, пропуск 

аргументации сформулированной в заявлении просьбы о переводе на дистанционное 

обучение), редактирование текста, в котором допущены отклонения от норм официально-

делового стиля как на лексическом (неудачное употребление слова), так и на 

грамматическом уровнях  (неудачное употребление формы слова) и др.  

Таким образом, для обеспечения результативности при уровневом подходе к 

обучению, в первую очередь, требуется научно обоснованный отбор и распределение 

языкового материала, что находит свое воплощение в учебных, учебно-методических, 

дидактических материалах и соответственно отражается в контрольно-измерительных 

заданиях, позволяющих отслеживать динамику учебных достижений каждого студента. 

Их разработка представляет собой первый шаг, своеобразный фундамент, без которого 

немыслимо организовать уровневое обучение.   
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Гриднева Е.Е. 

к.э.н., профессор Академии Кайнар 

Сахмулдинова Ж.С. 

магистрант 1 курса по специальности Менеджмент Академии Кайнар 

 

Еще в древности философы говорили о том, что «искусство управления людьми - 

самое трудное и высокое из всех искусств». Эта истина справедлива была во все времена, 

но особенно стала актуальной в настоящее время в образовательных учреждениях.  

Основной мерой прогресса и развития деятельности является человек с его 

потребностями, мотивациями и конкретными интересами. В связи с этим меняются 

отношения между руководителями общеобразовательных учреждений, между 

руководителем и подчинёнными, между всеми работниками внутри организации. 

Управление человеческими ресурсами – это деятельность, выполняемая в организациях, 

которая способствует наиболее эффективному использованию всех участников данной 

системы для достижения организационных и личных целей. 

В статье отражены современные проблемы в системе управления персоналом 

образовательного учреждения, предложены пути их преодоления. Авторами определены 

критерии оценки работы современного общеобразовательного учреждения и его 

коллектива.  

Ключевые слова: управление персоналом образовательного учреждения, персонал, 

управления персоналом школы, образовательного процесса, кадровый потенциал. 

 

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Gridneva E.E., 

с.е.s., professor of the Academy Kainar 

Sakhmuldinova Zh.S., 

Master of 1 course in management specialty of the Academy Kainar 

 

Even in ancient times, philosophers talked about the fact that "the art of managing people 

is the most difficult and high of all arts." This truth was true at all times, but it has become 

particularly relevant at the present time in educational institutions. 

The main measure of progress and development of activities is a person with his needs, 

motivations and specific interests. In this regard, the relationship between heads of general 

education institutions, between the leader and subordinates, between all employees within the 

organization changes. Human resource management is the activity performed in organizations 

that promotes the most effective use of all participants of this system to achieve organizational 

and personal goals. 
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The article reflects modern problems in the personnel management system of the 

educational institution, suggests ways of overcoming them. The authors determined the criteria 

for assessing the work of a modern general education institution and its staff. 

Keywords: personnel management of the educational institution, personnel, school 

personnel management, educational process, personnel potential. 

 

БІЛІМ МЕКЕМЕСІ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 
 

Гриднева Е.Е., 

Қайнар Академиясының профессоры, э. ғ.к.,   

Сахмулдинова Ж.С., 

Қайнар Академиясының басқару мамандығы бойынша 1 курс магистрі 

 

Ежелгі дәуірде де философтар «адамдар басқаратын өнер - бұл ең күрделі және 

барлық өнердің жоғары деңгейі» туралы айтқан. Бұл ақиқат әрдайым дұрыс болған 

және қазіргі уақытта  да білім беру мекемелерінде ерекше орын алады. 

Прогрестің негізгі шарасы және қызметтің дамуы оның қажеттіліктері, 

мотивациясы және нақты мүдделері бар адам болып табылады. Осыған байланысты, 

жалпы білім беру ұйымдары басшыларының, басшылық пен бағыныштылардың 

арасындағы ұйымдағы барлық қызметкерлер арасында қарым-қатынас өзгереді. Адам 

ресурстарын басқару - ұйымдағы және жеке мақсаттарға қол жеткізу үшін осы 

жүйенің барлық қатысушыларын барынша тиімді пайдалануына көмектесетін ұйымдар. 

Мақалада білім беру мекемесінің персоналды басқару жүйесіндегі қазіргі заманғы 

проблемалар көрінеді, оларды жеңу жолдары  ұсынылады. Авторлар заманауи жалпы 

білім беру мекемесінің және оның қызметкерлерінің жұмысын бағалау өлшемдерін 

анықтады. 

Түйін сөздер: оқу орнының персоналын басқару, қызметкерлер, мектеп 

қызметкерлерін басқару, оқу үдерісі, кадр әлеуеті. 

 

Введение. В современных условиях отечественного образования приобретает 

особую значимость повышение эффективности управления персоналом, которое является 

наиболее важным звеном в общей системе управления образовательным учреждением. 

Традиционно под системой работы с персоналом образовательного учреждения 

понимается эффективное сочетание подходов, методов и принципов управленческого 

воздействия на работников. Кадровая политика должна отвечать современным запросам 

потребителей образовательных услуг [4, С. 63]. Это обусловлено возрастающей ролью 

личности работника, знанием его мотивационных установок, умением их формировать и 

направлять в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным учреждением.  

Ориентация на более полное использование способностей работника в процессе его 

профессиональной деятельности является основой эффективной деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечение современных подходов в работе с персоналом 

создают широкие возможности для устойчивого развития образовательного учреждения, 

повышения качества образования и создание конкурентных преимуществ на рынке 

образовательных услуг.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в последние годы 

формируется новая парадигма управления, в основе которой лежат системный и 

ситуационный подходы к управлению, теории стратегии, инновации и лидерства. 

Появляются новые подходы к управлению образовательными учреждениями.  

Степень разработанности темы статьи. К настоящему времени сложились 

определенные предпосылки для научного обоснования путей решения проблемы 

повышения эффективности управления школой. Так, созданы общие основы теории 

управления образованием. Они получили освещение в работах М.И. Кондакова, Ю.А. 

Конаржевского, В.Ю. Кричевского, B.C. Лазарева, А.А. Орлова, М.М. Поташника,. П.И. 
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Третьякова, П.И. Фролова, П.В. Худоминского, Т.Н. Шамовой и др. В них раскрыты 

основные научные категории, сущность, закономерности и принципы управления 

образовательным учреждением. 

В последнее время проблематика развития образовательных учреждений имеет 

тенденцию к изменению вопросов управления относительно разнообразных типов 

образовательных учреждений и связана со спецификой управления гимназиями, лицеями, 

колледжами (Е.С. Полат, П.И. Третьяков, Н.А. Шарай и др.). 

Изменения в задачах общеобразовательной школы и содержании деятельности 

руководителя предъявляют высокие требования к повышению уровня их 

профессиональной квалификации. Изучение практического опыта повышения 

квалификации руководителей общеобразовательной школы, а также научные 

исследования по этим проблемам В.И. Зверевой, М.И. Кондакова, Т.Н. Подчалимовой, 

Е.П. Тонконогой, П.И. Третьякова, П.В. Худоминского, И.К. Шалаева, Т.И. Шамовой, 

позволяют констатировать обострившееся противоречие между необходимостью 

быстрого обновления управления общеобразовательной школой и сложившейся системой 

повышения квалификации руководителей образовательных учреждений и их 

недостаточной подготовленностью гибко реагировать на происходящие изменения и 

опережать их, учитывая особенности управления-педагогическим персоналом. 

Однако, несмотря на чрезмерное внимание науки к проблеме повышения 

эффективности управления общеобразовательным учреждением, в целях повышения 

качества образования и накопленный теоретический и эмпирический материал, следует 

отметить, что на практике сохраняется тенденция использования традиционных 

управленческих технологий, не отражающих современные состояние и требования, 

предъявляемые к школе. Результаты изучения практики управления школой показывают, 

что для значительной части руководителей характерны приверженность к 

административным, авторитарным методам руководства, использование неэффективных 

форм организации управления и реализации его основных функций. Количество и 

качество имеющихся публикаций и исследований не соответствует остроте проблем и 

актуальности решения соответствующих проблем. 

Целью написания статьи является раскрытие некоторых вопросов в развитии 

системы управления персоналом образовательного учреждения на примере материалов 

общеобразовательной школы № 77 города Алматы. 

Задачи исследования: 

- Определить критерии эффективного управления педагогическим персоналом на 

материалах собственного опытно-экспериментального исследования; 

 - Оценить состояние системы управления персоналом школы №77; 

- Разработать некоторые рекомендации по совершенствованию мотивационной 

политики организации и системы управления персоналом школы №77. 

Методологическую основу исследования составили: Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [1], 

Официальные ежегодные документы Президента РК, в частности Послания народу 

Казахстана [2,3] и постановления Правительства. Данные полученные при анализе 

общеобразовательного учреждения (школы №77).  

Новизна работы заключается в следующем: 

- Выявлены недостатки в системе управления в работе общеобразовательной 

школы №77; 

- Даны некоторые рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом школы №77. 

- Рекомендована программа подготовки и переподготовки кадров в школе. 

Выводы. Успешность выполнение современной школой своих задач, 

направленных на достижение качества образовательного процесса, сегодня напрямую 

зависит от эффективности взаимодействия всех его участников, прежде всего, 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 12 

администрации и педагогического персонала. Поскольку персонал школы – 

преимущественно педагогический, и на характеристику и поведение его членов влияет 

специфика функционирования образовательной системы, это обусловливает 

необходимость сочетания как традиционных для общего менеджмента подходов к 

управлению персоналом, так и особенных, которые, прежде всего, объясняются 

реализуемыми школой педагогическими функциями (учить, воспитывать, подавать 

идеальный пример собственного поведения и прочее). Поэтому закономерным 

представляется рассмотрение педагогических условий управления персоналом школы.  

С точки зрения авторов статьи, педагогические условия управления персоналом 

школы - это такие обстоятельства, определяющие успешность управленческой 

деятельности, которые обусловлены спецификой функционирования образовательного 

учреждения и реализуемых в его рамках педагогических функций. Данная позиция 

предполагает учет руководителем школы в своей управленческой работе фактора 

воздействия на сознание и поведение своих сотрудников специфических особенностей 

педагогического труда. 

В современных условиях руководители наибольшее влияние способны оказывать 

на человеческие ресурсы. Это означает, что совершенствование и эффективность работы 

образовательного учреждения может быть достигнута преимущественно за счет лучшего 

их использования и предполагает целенаправленную деятельность управленцев в этом 

направлении, в том числе по мотивации трудового поведения педагогического персонала. 

Управление современным образовательным учреждением – это один из сложных 

процессов. Для успешного достижения целей образовательного учреждения требуются не 

только разнообразные материальные ресурсы и подготовленный персонал, но и 

стремление самих педагогов работать эффективно [5, С. 96]. 

Нами определены критерии оценки работы современного общеобразовательного 

учреждения и его коллектива:  

1. Эффективность (качество) школьного управления: 

- реализация в полном объеме управленческих функций; 

- оптимальная структура управления, соответствующая целям и возможностям 

организации, слаженность самой административной команды; 

- руководство  инновационными процессами; 

- создание необходимых условий, обеспечивающих позитивный эмоционально-

психологический климат в школе (взаимоуважение, демократический стиль управления и 

общения, обеспечение условий мотивации школьного педагогического коллектива на 

производительный, творческий труд, самореализации и самовыражения педагогических 

работников, рациональное использование рабочего времени всех участников деятельности 

и др.) [6]. 

2. Эффективность работы педагогического персонала (коллектива): 

- высокий уровень развития педагогического коллектива; 

- общий эмоциональный фон; 

- мотивированность школьного педагогического коллектива на производительный, 

творческий труд; 

- развитие профессионального мастерства; 

- участие в инновационной, опытно-экспериментальной деятельности; 

-адекватность самооценки педагогической деятельности и профессиональных 

ресурсов; 

-профессиональная компетентность (психолого-педагогическая, методическая 

грамотность, общая и профессиональная культура). 

3. Качество образовательного процесса, осуществляемого школой: 

- традиционно измеряемые показатели оценки результативности образовательного 

процесса (уровень качества знаний, воспитанности, социальной адаптации и др.); 

- вариативность содержания образования, технологий и форм его получения; 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 13 

- творческие достижения учащихся (победы в предметных олимпиадах, конкурсах, 

творческих состязаниях, участие в научных конференциях школьников и т.д.) [7]. 

Направленность всей системы внутри школьного управления предполагает 

мотивационно-целевую ориентацию, новый подход к информационному обеспечению, 

педагогическому анализу, к планированию, организации, контролю и регулированию всей 

деятельности. Творческое, последовательное осуществление важнейших функций 

управления создает управленческую технологию с научно-методической 

обоснованностью каждого управленческого шага. Осознание принятия новых целей 

образования, знание ожидаемого конкретного результата - основное условие, 

обеспечивающее мотивацию педагогического коллектива.  

Анализ состояния коллектива, понимание мотивов деятельности, стимулирование 

его профессионального роста, создание условий для творчества и достижения конечных 

целей, оценка обеспеченности временными, кадровыми, материально-техническими, 

программно-методическими, финансовыми, психологическими, правовыми и 

организационными условиями является первым шагом в управлении современной 

общеобразовательной школой. Каждая функция управления рассматривается как 

последующий алгоритмический шаг в цикле управления инновационной школой [8]. 

Как объект управления современная школа требует целенаправленной системы в 

разработке прогнозов и выработке управленческого решения через программы развития, 

комплексно-целевые проекты, годовое планирование образовательного учреждения и 

планы всех школьных подсистем и субъектов. Сложная иерархическая структура 

планирования и ее целенаправленность, придает управляемость объектам, то есть наличие 

общей цели и общего назначения этой функции у всей системы. 

На наш взгляд, формирование демократической организационной структуры 

управления позволит с максимальной степенью ответственности включить каждого 

субъекта педагогической системы в борьбу за получение результатов эффективного 

управления. 

Нами исследована общеобразовательная школа № 77 г. Алматы. Основной 

функцией школы является повышение качества образования и формирование на этой 

основе высокообразованной, интеллектуальной личности с целостным представлением 

современной картины мира, с пониманием глубинных связей, явлений и процессов в 

природе и человеческом обществе. В школе реализуются образовательные программы 

естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений, создаются 

условия для более полного учета интересов, склонностей и способностей учащихся. В 

основные задачи школы входит разделение процесса обучения и контроля знаний, 

проведение входного среза знаний, независимых промежуточного и итогового контроля в 

письменной форме по всем предметам. 

В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и организации 

воспитательного процесса.  

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования.  

Нами выявлены следующие преимущества в управлении персоналом школы №77: 

При приеме на работу отдают предпочтение более опытному специалисту. Дружелюбная 

атмосфера в коллективе. Лояльное отношение руководства к работникам. Четкое 

следование долгосрочному плану работы. Своевременная выдача заработной платы 

сотрудникам. Возможность повышения профессионального, психологического уровня 

учителей. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с 
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запросами личности. Сформированная система школьного самоуправления, 

организованная работа органов государственно-общественного управления школой, 

работа общественных организаций являются основой для расширения социальной 

открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного 

управления школой.  

В результате анализа деятельности исследуемой организации выявлены следующие 

проблемы в системе управления персоналом: 

-Отсутствуют система управления карьерой, и эффективная система мотивации 

карьерного роста; 

- Отсутствие кадрового резерва, отсутствие возможности жесткого отбора 

персонала; 

- Отсутствие отдела по подбору и найму персонала; 

-Отсутствие возможности взаимозаменяемости кадров (учителей) на уроках. 

Отсутствие материальной мотивации работников;  

- Отсутствие более строгой системы;  

- Не продуман  совместный досуг коллектива;  

- Повышение квалификации учителей производится за счет самих учителей. 

-Несовершенная система мотивации и контроля над работой педагогических 

кадров учреждения.  

Для устранения проблем в системе управления персоналом предлагается 

следующее: 

1. Разработать полную систему управления карьерой. Система управления 

карьерой должна включать связанные между собой цели, функции, технологии, структуру 

и кадры управления карьерой. Цели управления карьерным процессом должны исходить 

из общих целей системы управления персоналом, но вместе с этим иметь особенность 

данной сферы деятельности организации в области управления человеческими ресурсами 

и могут включать:  

- формирование, развитие и подходящее использование профессионального 

потенциала каждого педагога;  

- обеспечение преемственности профессионального опыта и культуры организации;   

- создание благоприятных условий для развития и продвижения персонала в рамках 

организационного пространства. 

2.  Создать отдел по подбору и найму персонала, который будет оценивать 

профессиональные качества педагога. 

3. Организовывать процесс подбора персонала (организация эффективной системы 

подбора специалистов).  

4. Опираясь на миссию учебного заведения, следует разработать кадровую 

политику, т.е. систему правил и норм поведения всех субъектов процесса управления 

персоналом, позволяющую учебному заведению наиболее рационально достигать 

долгосрочных целей его развития при сохранении лучших традиций культуры учебного 

заведения. 

5. Усилить уровень квалификации сотрудников. Поэтому с целью повышения 

эффективности системы управления карьерой персонала в школе №77 предлагается 

проводить тренинги и курсы повышения квалификации. 

6. Усилить мотивирующие факторы, способствующие повышению интереса к 

карьерному продвижению: 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

вариативных программ;  

- подготовка и участие педагогов в конкурсах и мероприятиях на 

региональном и международном уровнях;  

- использование в своей работе средства информационно-коммуникационных 

технологий;  
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- разработка собственных образовательных программ.  

Нами предлагается дополнительные способы мотивации сотрудников школы, 

которые не требуют значительных денежных затрат: публичное признание, свободное 

время, информация, обратная связь, вовлечение, независимость, празднования, 

повышение ответственности у сотрудников. 

7. Необходимы следующие условия для совершенствования системы управления 

карьерой персонала в школе №77:  

- Нормативно-правовые условия. Предлагается создать рабочую группу и 

разработать локальные акты, способствующие управлению карьерой образовательного 

учреждения, например, положение о школе молодого учителя. То есть создать систему 

кадровых документов, которые должны будут повлиять на эффективность управления 

карьерой персонала.  

- Мотивационные условия.  Пересмотреть критерии материального 

стимулирования и совершенствование системы оплаты труда; создать условия 

вовлеченности кадров в управленческие решения через систему рабочих групп для того, 

чтобы кадры понимали свою значимость, проводить конкурсы профессионального 

мастерства.  

-Организационные условия. Изменение организационной структуры системы 

управления карьерой. 

8. Для улучшения качества работы персонала школы необходимо проводить 

традиционное и интегрированное обучение, где можно будет оценить изменение уровня 

знаний, поведение в коллективе, качественные и количественные показатели их 

профессиональной деятельности. 

9. Для повышения значения школы №77 и эффективной системы управления 

персоналом нами было предложено проведение тренинга. Это значительно выделит 

достоинства школы. Таким образом, нами предлагается нанять для школы бизнес-тренера. 

Продолжительность тренинга 2 дня, с 10.00 до 18.00 (13 часов), каждый день 2 кофе-

брейка (15 мин) и один перерыв на обед (60 мин). Расходы составят около 20 000 тенге на 

человека.  

Посттренинговое сопровождение, то есть, мониторинг деятельности персонала 

покажет, насколько полно работники используют полученные во время тренинга 

профессиональные модели поведения (измерения, как правило, проводят спустя месяц, а 

затем спустя три месяца). Тогда, при условии проведения регулярного поддерживающего 

обучения (его технологии будут переданы тренером), можно будет оценить изменение 

уровня знаний сотрудников, их поведение в коллективе, качественные и количественные 

показатели их профессиональной деятельности. Обычно эффективность тренинга 

измеряется лишь через неделю, месяц и три месяца после проведения занятий. 

Получаемый результат может проявиться и раньше в стабилизации отношений внутри 

коллектива. 

Таким образом, все перечисленное будет способствовать наиболее эффективному 

вовлечению сотрудников школы в творческий процесс, в процесс разработки новых 

подходов, использование инноваций в обучении и воспитании и тем самым построение и 

развитие эффективной системы управления персоналом организации.  

Практическая значимость данной работы видится в возможности применения её 

руководителями образовательных учреждений, переходящих из режима стабильного 

положительного функционирования на путь целенаправленного инновационного 

развития.  

Совершенствование системы управления персоналом образовательного 

учреждения является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным 

условием развития инновационной деятельности. В современных условиях 

образовательное учреждение должно работать в режиме развития, так как это дает шанс 

выжить в условиях жесточайшей конкуренции. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Калиева М., 

магистрант 

 

В статье рассматриваются проблемы повышения качества самостоятельной 

работы старшеклассников на уроке английского языка. Для того чтобы страна 

развивалась в социальном, экономическом и духовных планах, необходимы грамотные, 

мобильные  и квалифицированные люди. Это, в свою очередь, требует повышения 

качества массового образования за счет  модернизации всей системы образования, 

усиления ее гибкости, эффективности, ориентированности на личность учащегося, 

развитие его активности и творчества. 

Ключевые слова: повышение качества, школьники, урок, английский язык, 

самостоятельная работа. 

 

ЖОҒАРҒЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

САПАСЫН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТУ 

МЫСАЛЫНДА) 

 

Калиева М., 

магистрант 

 

http://www.mit.kz/
https://superinf.ru/view_helpstud.php


Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 17 

Мақалада ағылшын тілі сабағында орта мектептің оқушыларының өзіндік 

жұмысының сапасын көтеру мәселелері қарастырылады. Елдің әлеуметтік, 

экономикалық және рухани жоспарларында дамуы үшін құзыретті, мобильді және 

білікті адамдар қажет. Бұл, өз кезегінде, бүкіл білім беру жүйесін жаңғырту, оның 

икемділігін, тиімділігін арттыру, студенттің тұлғасына көңіл бөлу, оның қызметі мен 

шығармашылығын дамыту арқылы жаппай білім беру сапасын арттыруды талап етеді. 

Түйін сөздер: сапаны жақсарту, мектеп оқушылары, сабақ, ағылшын тілі, өзіндік 

жұмыс. 

 

PROBLEMS OF INCREASING THE QUALITY OF THE SELF-WORKING OF 

SENIOR GRANTS ON THE LESSON (ON THE EXAMPLE OF TEACHING IN 

ENGLISH LANGUAGE) 

 

Kaliyeva M., 

graduate student 

 

The article examines the problems of improving the quality of independent work of high 

school students in the English language lesson. For the country to develop in social, economic 

and spiritual plans, competent, mobile and qualified people are needed. This, in turn, requires 

improving the quality of mass education through the modernization of the entire education 

system, enhancing its flexibility, effectiveness, focus on the personality of the student, the 

development of his activity and creativity. 

Keywords: improvement of quality, schoolchildren, lesson, English language, 

independent work. 

 

В настоящее время образование является главным средством сохранения и 

трансляции культуры будущим поколениям. В Послании Президента Республики  

Казахстан Н.А.Назарбаева к народу «Казахстан – 2030», всесторонне и глубоко 

определены насущные задачи современного этапа развития общества, среди которых 

важнейшей является образование. Через образование человек удовлетворяет личностные 

потребности в саморазвитии.  Построение демократического  казахстанского общества и 

вхождение республики  в мировое образовательное  пространство требуют дальнейшего 

совершенствования стратегического плана развития отечественного образования.   

Модернизация образования подразумевает изменение целей и планируемого 

результата образования, сокращение объема обязательного содержания, изменение 

методов и технологии освоения содержания на всех ступенях обучения, 

индивидуализацию процесса обучения, возможность вариативных систем образования. 

Характерной особенностью современного социально-образовательного процесса 

становится широкое применение в учебном процессе инновационных технологий, однако, 

проблема повышения качества образования остается актуальной. Особенно высоки 

требования  к выпускникам общеобразовательных школ, где учащиеся овладевают 

знаниями, необходимыми для решения социально-экономических задач развития 

государства. Широкое внедрение  в производство новых технологии, быстрая смена 

техники и рост требовании к качеству продукции, результатам труда требуют от 

специалиста высокой профессиональной компетенции. 

В современном обществе перед общеобразовательными школами  возникает 

проблема, объективно вызванная спросом  на  результативное овладение иностранным 

языком и, в первую очередь, это касается старшеклассников, где проблема обусловлена 

значительным усложнением содержания обучения и объемом информации, который 

постоянно возрастает, а сроки обучения при этом не изменяются. 

В связи с этим мы считаем, что решение данных дидактических проблем, в 

немалой степени, зависит от совершенствования учебно-содержательной структуры 
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педагогического  процесса  общеобразовательной  школы. Создавшиеся условия требуют 

переноса центра тяжести обучения в сторону активизации самостоятельной работы 

старшеклассников на уроке. Разработка педагогических условий, необходимых для 

формирования у старшеклассников  умений и  навыков к самостоятельной работе является  

сегодня одной  из самых актуальных задач общеобразовательной школы. 

Стратегия развития Республики Казахстан в ХХI  веке предполагает 

переосмысление и значительное расширение фундаментальных и универсальных знаний, 

реализация которых осуществляется через систему образования. В соответствии с этим в 

документе о государственной «Концепции гуманитарного образования в Республике 

Казахстан» отмечается: «Главные личностные качества, критерии и ориентиры, которыми 

обязана обладать современная молодежь: уметь логично излагать свои мысли;  вести 

аргументированную дискуссию; вступать в деловую беседу на различных ее этапах; 

обладать потребностью к самообразованию» [1, с.2]. 

С позиции реализации государственной стратегии образования задача учителя 

состоит в том, чтобы помочь каждому учащемуся развить познавательный потенциал и на 

этой основе обеспечить  оптимальное сочетание личных и государственных интересов по 

самоопределению личности. 

Задачи, поставленные перед современной школой, направлены на формирование 

социально зрелой личности, способной сознательно и творчески преобразовывать 

окружающую действительность, имеющей конструктивный  взгляд по отношению к 

быстро меняющемуся  миру и к себе. Деятельность личности формируется в большей 

мере не в условиях приспособления к требованиям общества, а в процессе творческого 

подхода к  действительности. 

Сегодняшняя школа диктует необходимость ранней самостоятельности в выборе 

специализации, которая является общемировой тенденцией. Этого требует социально-

экономическая тенденция развития современного общества. В этих целях в стенах школы 

старшеклассники должны быть ориентированы на принципы социальной и экономической 

востребованности, конкурентоспособности и самостоятельности в выборе профессии. 

Исходя из объективно сложившихся реалий сегодняшней жизни, необходимо 

пересмотреть и улучшить процесс организации самостоятельной работы 

старшеклассников  на уроке. Это является средством активизации не только учебно-

воспитательного процесса, но и самостоятельности личности школьников. 

Современное общество нуждается в специалистах, способных к самостоятельным 

суждениям, оценкам, поступкам и действиям. Самостоятельность не проявляется сама по 

себе, она воспитывается и формируется, при этом особое место в учебном  процессе 

занимают учащиеся старших классов средней школы.  

Проблема самостоятельности личности всегда была главной проблемой 

философского осмысления. Идеи позитивного самоизменения и самостоятельности  

находятся в центре философии эпохи Возрождения (Т.Мор, Ф.Рабле и др.). 

В настоящее время  проблема самостоятельности личности приобретает особую 

актуальность. Исследования самостоятельности личности  проводились главным образом, 

в рамках таких направлении, как организация самостоятельной учебной  работы и 

развитие самостоятельности школьников. 

Учебная деятельность традиционно предполагает работу ученика в классе, но 

организация данной деятельности школьника включает также, наряду с классной, его 

домашнюю, внеклассную  и самостоятельную работу по учебному предмету. Наименее 

изученной и  в то же время представляющей  интерес в плане психологического анализа 

учебной деятельности является самостоятельная работа школьника. Именно  в ней  более 

всего могут проявляться его мотивация, целенаправленность, а также 

самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие познавательные  

личностные качества. Самостоятельная работа учащегося может служить основой 

перестройки его познания,  позиций в учебном процессе. 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 19 

Проблема формирования у подрастающего поколения самостоятельности занимала 

одно из центральных мест в наследии видных представителей отечественной и 

зарубежной педагогики.  

В трудах Я.А. Коменского принцип самостоятельности воспитанника  в 

осмыслении и деятельности освоения мира выступил как закономерность    воспитания и 

обучения  [79]. 

Самостоятельность обучаемых Я.А. Коменский связал с естественным методом, 

который описал в своей работе "Выход из схоластических лабиринтов".  Он назвал свой 

метод естественным,  поскольку тот основан "на самой человеческой природе..., 

сформированной соразмерно с вещами, и таящей в себе самой цель, в себе самой меру и, 

наконец, в себе самой силой подниматься до совершенства". Он подчеркивает 

самостоятельность и самодеятельность учащихся в процессе образования, для чего 

каждую из стадий своего метода называет греческими терминами, заключающими в себе 

самостоятельность и самодеятельность: автопсия (самостоятельное наблюдение); 

автопраксия (практическое осуществление); автохресия (применение полученных знаний, 

умений, навыков в новых обстоятельствах); автолексия (умение самостоятельно излагать 

результаты своей деятельности). Однако он не раскрыл связь между частями 

естественного метода [80, с.264-265]. 

А. Дистервег в своей работе "Руководство к образованию немецких учителей" 

писал: "Необходимо, однако, установить наиболее общие формы развития умственной 

жизни. Ими являются восприимчивость и самодеятельность". Раскрывая принцип 

самодеятельности в обучении, А.Дистервег далее замечал: "Собственно человеческое в 

человеке - это его самодеятельность. Все человеческое, свободное, самобытное 

проистекает из этой самодеятельности: поэзия, мышление, наблюдательность, ощущение, 

речь, поступки, все свободные движения и жесты имеют в своей силе свое средоточие" 

[81, с. 138-139]. 

Поэтому, А. Дистервег считал, что воспитание простирается лишь в пределах этой 

самостоятельности, и главная цель воспитателя заключается, по его мнению, в ее 

развитии. В этом смысле самодеятельность - высшая субъективная сторона обучения и 

воспитания. В то же время цель самодеятельности составляет их объективную сторону и 

заключается в трех этических идеях истины, добра и красоты как конечной цели 

человеческой жизни. К истине, указывает далее А. Дистервег, направлено самодеятельное 

познание, к красоте - самодеятельное чувство и к добру - самодеятельная воля. В этом 

заключалось содержание принципа самодеятельности, рассмотренного А. Дистервегом. С 

точки зрения этого принципа излагались все конкретные дидактические указания 

(например, учитель, прежде всего, должен уметь выявлять инициативу и 

самодеятельность учащихся) [81, с. 138-139]. 

Значительное развитие проблема самостоятельности в обучении получила в трудах 

русских педагогов, в частности, К.Д. Ушинского.  

В процессе обучения, утверждал великий русский педагог, нельзя не опираться на 

врожденное ребенку стремление к активности деятельности. Это "дар природы" 

саморазвития учащегося в процессе обучения и воспитания. [82, с.99-100]. 

В процессе активной учебно-познавательной деятельности, указывал далее 

К.Д.Ушинский, возникают высшие формы самодвижения развивающейся личности, 

выражающиеся в сознательной целеустремленности, в стремлении самостоятельно 

добывать знания и использовать их. Таким образом, в основу изучения проблемы 

самостоятельности в обучении К.Д.Ушинский положил законы человеческой психики и 

необходимость их познания в целях педагогического управления учебной деятельностью 

[82, с.165]. 

Чрезвычайно важной для дидактики является открытая К.Д.Ушинским 

закономерность, сформулированная следующим образом: ребенок активно развивается 
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только в процессе самостоятельности (активного участия) в организованном учебно-

воспитательном процессе [82, с.186-187]. 

Эта закономерность имеет далеко идущие последствия для современной 

дидактики. Из нее со всей необходимостью вытекает требование научно обоснованной 

организации и применения в учебном процессе соответствующих индивидуальному и 

возрастному развитию форм и видов самостоятельной работы. 

Активность в педагогическом наследии К.Д.Ушинского выступает не только как 

необходимое условие, но и как принцип обучения. Содержание этого принципа, по его 

мнению, делает процесс обучения активным, т.е. необходимость самостоятельного 

усвоения, осознания и осмысления учебного материала требует активности каждого уча-

щегося. В этом смысле активность выступает и как форма, в которой осуществляется 

сознательное обучение учащихся. «Всякий правильный метод учения от известного... 

должен переходить к неизвестному, а не наоборот... При таком методе учения 

возбуждается та самостоятельная работа головы учащегося, которая составляет 

единственно  прочное      основание всякого плодовитого учения» [83, с. 225-226]. 

Считая основой всякой ясности в обучении стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности, К.Д.Ушинский осуждал схоластическую систему обучения, построенную на 

принципе подавления в детях всякой самостоятельности, творчества и инициативы. С 

помощью учителя ученик должен стремиться самостоятельно раскрывать существующие 

связи между отдельными фактами и явлениями. Ценным является и то, что К.Д.Ушинский 

затронул основные стороны психологии мышления и дал рекомендации о построении 

обучения с учетом психологических закономерностей процесса мышления [84, с. 210-215] 

В отличие от К.Д.Ушинского, важную роль Л.Н.Толстой отводит творческой 

деятельности учащихся. Он выявил два взаимосвязанных условия, позволяющих 

превратить обучение в серьезный творческий процесс:1) свободы выражения ребенком 

своего состояния, своих желаний, 2) объектом изучения в школе должен стать каждый 

ученик [85, с.195]. 

Проблема самостоятельности учащихся и самостоятельной работы в том виде, как 

она была поставлена в трудах видных представителей отечественной и зарубежной 

педагогической мысли, в значительной степени носила фрагментарный и эпизодический 

характер. К этой проблеме обращались в основном, рассматривая ее в контексте других 

теоретических вопросов (принципы обучения, содержание учебно-воспитательного 

процесса, методы учебно-познавательной работы и т.д.). В большинстве случаев, таким 

образом, идее самостоятельности отводилось подчиненное место в той или иной кон-

цепции обучения. Не было создано сводной обобщающей работы по проблеме. Вместе с 

тем, было бы несправедливо отрицать тот факт, что в теории обучения имелись и 

определенные достижения, прежде всего научная разработка основных научных понятий 

по проблеме самостоятельной работы.  Понятийный аппарат, предложенный в трудах 

отечественных педагогов XIX века, в дальнейшем использовался и наполнялся  более  

конкретным  содержанием  в  советский  период. Только  на основе конкретных 

терминологических разработок предшествующего периода стало возможным создание 

целостной дидактической концепции самостоятельной работы. 

Следующий этап в разработке проблем самостоятельности и активности в 

обучении связан с именем П.Ф.Каптерева. Обращая особое внимание на внутреннюю 

сторону учебной деятельности учащихся, он отводил значительное место в ней 

самодеятельности, активному восприятию знаний, интересам, стремлению к знаниям, 

самостоятельным поискам и размышлениям учащихся, интенсивной умственной работе, 

тем психическим процессам, которые совершаются по определенным, присущим им 

закономерностям. Эту внутреннюю сторону образования, его сущность и содержательную 

наполняемость П.Ф.Каптерев связывал с саморазвитием личности [86]. 

Проблема становления характера и формирования мировоззрения может быть, по 

его мнению, разрешена не любыми средствами обучения, а только эвристическими, 
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побуждающими учащихся самостоятельно находить ответы, делать простые обобщения и 

выводы. Эвристика, писал П.Ф.Каптерев, вносит в школу "дух науки, дух труда... 

сущность ее заключается в том, чтобы школьники постоянно работали, постоянно делали 

самостоятельное усилие для приобретения и выработки знания" [86, с. 353]. 

Признание П.Ф.Каптеревым самодеятельности в качестве основного свойства 

человеческого организма привело его к мысли об определяющей роли саморазвития в 

процессе образования. В саморазвитии он усматривал основу школы, источник ее 

совершенства, а также источник самообразования и самовоспитания. Поэтому школы в 

обязательном порядке должны представлять учащимся досуг в интересах их 

саморазвития, чтобы они могли самостоятельно заниматься любыми предметами. 

"Ученики,-писал П.Ф.Каптерев, - должны учиться сами, сами приобретать 

сведения, не рассчитывая на ежеминутную помощь учителя: им дается урок по учебнику, 

и они сами должны в него вдуматься, преодолевать представляемые им при толковом 

усвоении сведений препятствия и не ждать, чтобы учитель разжевал и положил заданный 

им урок в рот" [87, с.108]. Роль учителя при этом, по мысли П.Ф.Каптерева, заключается в 

том, что он должен побуждать учащихся ко всякого рода самостоятельной работе, 

развивать самостоятельное мышление учащихся путем творческого материала, обобщения 

его, выведение формул и положений, составления конспектов и т.д. - Что такое, - 

спрашивал П.Ф.Каптерев, - самостоятельное изучение школьниками научного материала, 

самостоятельные обобщения и выведения формул, как не те же логические научные 

приемы и процессы, которые имеют место и в самой науке, но только являющиеся здесь в 

непосредственном, неразвитом, зачаточном виде?". 

П.Ф.Каптерев первым выявил логику развития самостоятельного мышления 

учащихся в обучении. "Переходя от самостоятельной работы над  научным материалом, - 

раскрывал он логику самостоятельной работы, - к изучению самой науки, школьник 

переходит не от самостоятельности к пассивности, не от одних логических приемов 

мысли к совершенно другим, новым, неизвестным; он остается в сфере тех же приемов и 

той же самостоятельной мысли, но только встречается с ними в новой форме - с 

приемами, выработанными, уточненными, систематизированными, самостоятельностью 

высшей, обширной и совершеннейшей" [87, с.104]. 

Методическая оснащенность процесса организации самостоятельной работы была 

подробно раскрыта в педагогическом наследии С.Т.Шацкого. При составлении заданий 

для самостоятельной работы учитель должен предвидеть последовательность операций, 

которые необходимо будет выполнить ученику. "Мы часто говорим о самостоятельности, 

- писал С.Т.Шацкий. - Но ведь нужно обучать самостоятельности. Нужно понять, что 

такое - быть самостоятельным. Это ведь не анархизм - делаю, что хочу" [88, с. 290]. 

Проблема самостоятельности старшеклассников, ее формирования, организации 

самостоятельной работы в процессе обучения была поставлена в трудах видных 

представителей зарубежной и отечественной педагогической мысли.  В их произведениях 

исследуемая проблема еще носила фрагментарный, эпизодический характер. К этой 

проблеме они обращались, в основном, рассматривая ее в контексте других  

теоретических и методических вопросов. 

Таким образом, идее самостоятельной работы отводилось определенное место в 

той или иной концепции обучения, при этом отдельными авторами  и в отдельные 

периоды признавалась ее важность.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА БОЛАШАҚ 

МАМАНДАРДЫҢ КӘСІПТІК ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Еркінбай С., 

магистрант  

 

Мақалада жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытуда болашақ 

мамандардың кәсіптік даярлығын қалыптастыру мәселелері туралы қарастырылады. 

Студенттердің шетел тілдерін еркін меңгеруі олардың көп ұлтты әлеммен 

байланыстары мен қарым-қатынастарын кеңейтуге, өздерінің рухани, танымдық және 

әлеуметтік-адамгершілік қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға, ой-өріс, білім 

деңгейін, шығармашылық  еңбек аясын кеңейтуге, сонымен қатар жалпыадамзаттық 

құндылықтар мен әлемдік мәдениетті танып, білуге мімкіндіктер береді. 

Студенттердің тілді жетік меңгеруі олардың кәсіптік, әлеуметтік  пайдасына 

жаратуы үшін ғана емес, жеке тұрғыда да үлкен мәнге ие. 

Түйін сөздер: ағылшын тілі, оқыту, болашақ мамандар, кәсіпке даярлау, 

қалыптастыру, құзыреттілік. 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Еркінбай С., 

магистрант  

 

В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной 

подготовки будущих специалистов по преподаванию английского языка в высших учебных 

заведениях. Свобода общения студентов на иностранных языках заключается в 

расширении их отношений с многонациональным миром, в полной мере удовлетворения их 

духовных, познавательных и социально-нравственных потребностей, расширении их 

знаний, знаний, творческих способностей, а также признания универсальных ценностей 

мировой культуры. Успешное знание языка студентами имеет большое значение не 
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только для их профессиональной и социальной выгоды, но и для их личности. 

Ключевые слова: английский, преподавание, будущие профессионалы, 

профессиональная подготовка, формирование, компетентность. 

 

QUESTIONS OF FORMING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 

SPECIALISTS ON TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Erkinbai S., 

graduate student 

 

The article deals with the formation of professional training of future specialists in 

teaching English in higher educational institutions. The freedom of communication of students in 

foreign languages is to expand their relations with the multinational world, fully meet their 

spiritual, cognitive and social and moral needs, expand their knowledge, knowledge, creativity, 

and recognize the universal values of world culture. Successful knowledge of the language by 

students is of great importance not only for their professional and social benefits, but also for 

their personality. 

Keywords: English, teaching, future professionals, vocational training, formation, 

competence. 

 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының жаңа кезеңге өту 

жағдайында кәсіптік білікті болашақ маман даярлауда, олардың жоғары білім сапасының 

деңгейін қамтамасыз ету күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа 

онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 

Жолдауында «Жоғары білім сапасы ең жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі тиіс. 

Елдегі жоғары оқу орындары әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне енуге 

ұмтылулары керек» деген тұжырымы бүгінгі жоғары оқу орындарының ғылыми негізде, 

жан-жақты дамуына қойылып отырған талап, қоғамдық сұраныс [1]. Президент білімнің 

маңыздылығы жөнінде «ұлттар тауарлар мен қызмет көрсетумен ғана бәсекелеспейді - 

олар қоғамдық құндылықтар мен білім жүйесінде де бәсекеге түседі» деп атап көрсеткен 

[2].  

Бұл туралы болашақ мамандарды бакалавр және магистранттар, докторанттарды 

кәсіптік тұрғыдан дайындайтын жоғары оқу орындары шеңберінде Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында [3], «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму 

стратегиясы» [4], «2001-2010 жылдар аралығында тілдерді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасында» [5], Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» 

атты Қазақстан халқына жолдауында және «Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени 

жобасында [6] білім және білім беру саласындағы  басымдықтар мен міндеттердің негізгі 

шарттары көрініс тапқан.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2007 жылғы «Жаңа 

әлемдегі Қазақстан» атты жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени жобасын 

кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынған. Онда «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш 

тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген [6]. Ағылшын тілінің Қазақстан халықтары 

сөйлейтін үш тілдің бірі болуы тегін емес. Өйткені, қоғамдық дамудың жаңаша 

талаптарына сәйкес, оқыту мен білім жүйесінің алдына жаңаша міндеттер мен талаптар 

қойылуда. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының әлемдік қоғамдастыққа кіруі мен 

әлемдік экономикалық аумаққа шығуымен және білім мазмұны шеңберін кеңейтіп 
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отырған ғылыми-техникалық дамуымен байланысты. Тәуелсіз Қазақстан елі әлемнің басқа 

мемлекеттерімен және халықтарымен бүкіл әлем қоғамдастығы мойындаған тілдерде 

араласу мүмкіндігіне қол жеткізіп отыр. Осыдан барып, соңғы жылдары шетел тілдерінің, 

оның ішінде ағылшын тілінің беделі бірден өсуіне әсерін тигізді. Шетел тілдерін үйрену 

жалпы білім беретін мектепте, арнайы және жоғары оқу орындарында әр адамның жеке 

қызығушылығы емес, мемлекет талабы мен әлеуметтік-саяси қажеттілікке айналды.  

Студенттердің шетел тілдерін еркін меңгеруі олардың көп ұлтты әлеммен 

байланыстары мен қарым-қатынастарын кеңейтуге, өздерінің рухани, танымдық және 

әлеуметтік-адамгершілік қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға, ой-өріс, білім деңгейін, 

шығармашылық  еңбек аясын кеңейтуге, сонымен қатар жалпыадамзаттық құндылықтар 

мен әлемдік мәдениетті танып, білуге мімкіндіктер береді. Студенттердің тілді жетік 

меңгеруі олардың кәсіптік, әлеуметтік  пайдасына жаратуы үшін ғана емес, жеке тұрғыда 

да үлкен мәнге ие. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі шетел тілдерін 

оқытуды дамыту тұжырымдамасында» әлемдік стандарттарға сай білім беру көзделген [7]. 

Тұжырымдама шетел тілдерін оқытуға келелі өзгерістер енгізуді, оқытудың сапасы мен 

тәрбиелік мазмұнын ашу, яғни жаңа әдіснамалық тұрғылар мен тұжырымдамалық 

идеяларды талап етеді. Тұжырымдамада жан-жақты, біліммен қаруланған, белсенді, 

шығармашылықпен және еркін ойлай алатын болашақ маманды қалыптастыру, жаhандану 

заманында әрқилы өзгерістерге төтеп бере алатын, өз бетінше адамгершілік тұрғыдан 

шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері нақты қойылған.  

Студенттің жеке ойлау, шығармашылық, ғылыми көзқараспен жұмыс істеуі 

мақсатында бүгінгі күні кредиттік технологиямен оқыту жолға қойылып отыр. Жұмыс 

бағдарламасымен таныса отырып, студент қаншалықты білім алатынын, өздігінен не 

оқып, үйренуі керектігін алдын-ала біліп, жоспарлайды. Міне осындай жағдайда жоғары 

білім беру жүйесінде шетел тілін оқытудың теориялық негіздері ғылыми тұрғыдан 

зерттелуі қоғамдық қажеттілік болып табылады. Себебі, болашақ маман жан-жақты, шетел 

тілін терең меңгерген болуымен қатар, ұлттық және шетелдік елтану, әдебиеті, түрлі 

салалардан хабардар болуы керек. Мұндағы мақсат, ағылшын тілін оқытудың сапасын 

арттыру, студенттің интеллектуалдық, шығармашылық мәдениетін арттыру, студенттің 

кәсіптік бағытта қатысымдық құзіретін қалыптастыру, шетел тілін оқыту арқылы болашақ 

маман тәрбиесіне ықпал ету болып табылады.  

Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту мәселелері шығыс ойшылдары, 

дүниежүзілік ғылым мен мәдениеттің дүниежүзілік ғылым мен мәдениеттің алтын қорына 

өлшеусіз үлес қосқан Әбу Насыр әл-Фарабидың; тәлім-тәрбиелік, моральдық-этикалық 

құнды ой-пікірлер айтқан Жүсіп Баласағұнидың; ұлы ақын, ойшыл Абай 

Құнанбайұлының [8] философиялық, этикалық, педагогикалық, психологиялық ой-

пікірлерінен бастау алады. Сонымен қатар дидактиканың негізін қалаушы Я.А. 

Коменскийдің ой-тұжырымдары, дидактиканың ұстанымдары, оқыту әдістері мен 

ұйымдастыру түрлері, көрнекті педагог, «еркін тәрбие» теориясының негізін қалаған  

Ж.Ж. Руссоның еңбектері ғалымдардың қарқынды зерттеу тақырыбы [9].   

Жоғары оқу орындарында оқытуда тәрбие мәселелеріне байланысты классик-

педагогтар К.Д. Ушинский, тәрбиедегі халықтық идеяны жемісті жүзеге асырудың бірден-

бір жолы «Тәрбиеге әрбір халық өзі қожалық етуі керек» деп көрсеткен; С.Макаренко 

еңбек тәрбиесінің әдістемесін жасау арқылы баланы отбасында, ұжымда тәрбиелеуге 

болады және саналы тәртіп қалыптастыруға болады деп ой тұжырымдаған [10].  

Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін жалпы білім беру пәні ретінде оқытуда 

оның психологиялық және лингвистикалық негіздері мәселелері кеңестік және ресейлік 

ғалымдар Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,   Л.В. Занков, И.А. Зимняя, А.Р. Лурия  

есімдерімен тікелей байланысты.  

Қазақстанда жоғары оқу орындарында оқыту жүйесі, оқытудың дидактикалық 

шарттары, оқу-тәрбие үдерісі жайлы ғалымдардың ғылыми еңбектері айтарлықтай. 

Алайда, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытуда болашақ мамандардың кәсіптік 
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даярлығын қалыптастыру мәселесіне жете көңіл бөлінбегендігі, ағылшын тілінің пән 

ретінде, атап айтсақ, ағылшын тілінің әлеуметтік-экономикалық, сауда мен білім беру, 

туризм, тіл және әдебиет салаларындағы маңыздылығын жете түсінбеуі, ағылшын тілі 

пәнінің жан-жақты мүмкіндіктері жете қарастырылмағандығы анықталды. Сондықтан бұл 

мәселені мақсатты түрде шешу үшін, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытудың 

әдіс-тәсілдерін дамыту, ағылшын тілі пәнінің мүмкіндіктерін, оның жолдарын жете 

зерттеп, талдау қажеттілігі туындайды. Қазіргі замандағы гуманитарлық мамандық иесі, 

қазақ тілі және әдебиеті, орыс тілі және әдебиеті, юрист мамандары ғылыми білім 

жүйесімен толық қаруланып қоймай, шетел тілін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеруі 

бүгінгі күннің қажеттілігі. Гуманитарлық мамандық студенттерінің біліктілігі оның 

ғылыми білім жүйесін меңгеруімен қоса, кәсіптік бағыты ерекшеліктерімен, ол 

мамандықтардың ғылыми және интеллектуалды ауқымдылығымен, 

шығармашылықтығымен анықталады. Әрине, қазіргі уақытта ағылшын тіліне оқыту үшін 

қолданылатын материалдар саны жеткілікті. Оксфорд, Кембридж баспаларынан шыққан 

оқулықтар Қазақстан мектептері мен жоғары оқу орындарында кеңінен қолданылады. 

Кеңес заманындағы ғалымдар мен әдіскерлер жасаған оқулықтар шындығында әлі де өз 

құндылығын жоғалтқан жоқ. Алайда, оқулықта қамтылған мәтіндер қазіргі өмір сүру 

қалыбымызға, кейбір әлеуметтік наным-сенімдерімізге қайшы келеді. Кеңес дәуірінде 

жарыққа шыққан оқулықтардың мәтіндері арнайы идеялогиялық орталықтар тексеруінен 

өткен, сол уақыттың жастарына дұрыс тәрбие, бағыт беру мақсатындағы мәтіндерге толы 

болды. Қазіргі жаҺандану заманында, өсіп келе жатқан жеткіншектер мен жастарға 

Еуропа, Америка мәдениетін қамтыған шетел оқулықтары да ықпалын тигізеді. Себебі, 

ағылшын, америка елдері оқулықтарының мәтіндері сол елдердің тұрмыс-тіршілігіне, 

салт-дәстүрлеріне негізделіп құрастырылған. Міне, осыған байланысты жоғары оқу 

орындарында ағылшын тілін оқытуда ең бірінші кезекте, студенттің интеллектуалды 

әлеуетін, шығармашылық, патриоттық мәдениетін қалыптастыру қажеттілігі туындайды.  

Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытуда болашақ мамандардың кәсіптік 

даярлығын қалыптастырудың тиімділігі әлдеқайда жоғарылар еді, егер тілді оқыту 

жаңаша білімдік технологияларға және оның сапасының мониторингісіне, жаңаша 

талаптарға сәйкес құрастырылған оқулықтарға негізделсе. Атап өтетін жайт, ағылшын 

тілін оқытуда болашақ мамандардың кәсіптік даярлығын қалыптастырудың тиімділігі 

төмендегідей жағдайларға тікелей байланысты: студент осы үдерістің басты кейіпкері ме, 

студент тіл үйренудегі өзінің оқу-танымдық сапасын және қорытындыларын бағалай ала 

ма, тіл үйренуде студент шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі жетілдіре ала ма, тіл үйренуде 

оқытушы ұсынған мәтіннің маңызы бар ма деген мәселелерге байланысты.  
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КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ АФФЕКТИВТІ МІНЕЗ-

ҚҰЛҚЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 
 

Нұрсұлтанова Г.Б., 

 МПП-16-1. 

Сапарбайқызы Ш.,  
 п.ғ.к. каф.доценті.  

Ш.Есенов атындағы КМТИУ  

Ақтау қаласы 

 

Баланың эмоционалды тұрақсыздығының бір симптомы ретінде деструктивті 

сипаттағы аффективті жүріс-тұрысты қарастыруға болады. Адам дамуының 

онтогенезінде аффектілер адам табиғатының эмоционалды жауап қайтаруының өте 

ерте және қарапайым формасы болып табылады. Аффективтілік – бастапқы кезеңде 

айқын көрініс бере отырып (жылау, айқайлау және т.б.) тәрбие үдерісінде басқа да 

эмоционалды құбылыстарға, атап айтқанда эмоциялар мен сезімдерге орын бере 

отырып, едәуір өзгерістерге ұшырап отырады. Алайда, кіші мектеп жасында да 

аффективті жүріс-тұрыс жеткілікті деңгейде көрініс береді, орын алған жағдайларды 

«келеңсіз» жолдармен шешу арқылы, басқа да жекелеген психикалық процестерге, 

баланың санасына тікелей деструктивті әсер етеді. Баланың аффективті әсер етуі 

оның мінез-құлқын бейімделмеушілікке, үйлесімсіздікке қарай жетелейді. 

Зерттеу нәтижелерінің қорытындылары бойынша, кіші мектеп жасындағы 

балалардың аффективті жүріс-тұрыс мәселесін зерттеу әлі де толық жүзеге 

асырылмай отыр: әр түрлі жас кезеңінде аффективтілік деңгейін өлшеу 

көрсеткіштерінің жоқтығы, оның көрініс беру сипаттарының толық зерттелмеуі, 

аффективті мінез-құлықты түзету әдістерінің жасалмауы және т.б.  

Түйін сөздер: аффект, аффективті жүріс-тұрыс, кіші жастағы мектеп 

оқушысы, әлеуметтену, алдын алу. 

 

ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ АДВОКАТОВ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Нурсултанова Г.Б., 

  МПП 16-1. 

Сапарбаева Ш., 

  кандидат педагогических наук доцент. 

ЦСУТЕ им. С. Есенова 
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город Актау 

 

Одним из симптомов переживаемого ребенком эмоционального неблагополучия 

является аффективное поведение деструктивного характера. В онтогенезе аффекты — 

это наиболее ранняя и примитивная Форма эмоционального реагирования инстинктивной 

природы. Аффективность - ярко проявляясь на начальном этапе развития ребенка (в виде 

плача, крика и т. п.), затем существенно изменяется под влиянием условий воспитания, 

постепенно уступая место другим эмоциональным явлениям: собственно эмоциям и 

чувствам. Однако, в младшем школьном возрасте аффективное поведение остается 

достаточно выраженным, являясь "аварийным" способом разрешения ситуаций, 

чрезвычайно энергоемким, а главное - деструктивным по своему влиянию на отдельные 

психические процессы, сознание ребёнка в целом. Выраженная склонность ребенка к 

аффективному реагированию делает его поведение неадаптивным, разбалансированным, 

дисгармоничным. 

По данным результатов исследований, проблема заключается в недостаточной 

изученности аффективного поведения в младшем школьном возрасте: отсутствуют 

критерии аффективности на разных этапах онтогенеза, не изучены формы ее 

проявления, не разработаны методы коррекции аффективного поведения при изменении 

социальной ситуации развития детей младшего школьного возраста, в частности, при 

поступлении в школу.  

Ключевые слова: аффект, аффективное поведение, младший школьник, 

социализация, профилактика.  
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One of symptoms of the emotional trouble experienced by the child is the affective 

behavior of destructive character. In ontogenesis affects are the earliest and primitive Form of 

emotional reaction of the instinctive nature. Affectivity - being brightly shown at the initial stage 

of development of the child (in the form of crying, shout, etc.), then significantly changes under 

the influence of education conditions, gradually giving way to other emotional phenomena: 

actually to emotions and feelings. However, at younger school age the affective behavior 

remains rather expressed, being an "emergency" way of permission of situations, extremely 

power-intensive, and, above all - destructive on the influence on separate mental processes, 

consciousness of the child in general. The expressed tendency of the child to affective reaction 

does his behavior not adaptive, debalanced, disharmonious. 

According to results of researches, the problem consists in insufficient study of affective 

behavior at younger school age: there are no criteria of affectivity at different stages of 

ontogenesis, forms of her manifestation aren't studied, methods of correction of affective 

behavior at change of a social situation of development of children of younger school age aren't 

developed, in particular, at receipt in school.  

Keywords: affect, affective behavior, younger school student, socialization, prevention. 

 

Еліміздің болашағы болып саналатын ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде 

өркениетті қоғам мен құқықтық мемлекеттің, нарықтық экономика кезеңінің қалыптасуы 
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өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілетін, 

шығармашылық, кәсіби біліктілігі мен білімділігінің керек ететіні белгілі. 

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. «Қазақстан Республикасы білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» білім 

беру жүйесін дамытудың негізгі факторларына білім беру парадигмасын өзгерту; оқыту, 

тәрбиелеу және білім беру сапасын арттыру; білім беру ұйымдарының материалдық 

базасын нығайту жұмыстарымен қатар, оқушылардың әлеументтенуі және олардың 

денсаулығын сақтау міндеттері де кіреді [1]. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде бала мінез-құлығының ауытқу 

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

жағымсыз түрлерінің туындау себептері ғылымда өз денгейінде зерттелінбеуде. 

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

балалардың аффективті мінез-құлқына сипаттама бере отырып, психологиялық талдау 

жасайды [2]. Мұндай балалардың мінез-құлқына мыналар тән: өкпелегіштік, бұзықтық, 

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

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

қарым-қатынастардың салдарынан пайда болады деген қорытындыға келеді. 

Зерттеулердің басым көпшілігі қиын балалардың тұлғалық ерекшеліктерін тануға 

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

ықпалы зор екен. 

А.Д.Савченко өзінің «Бала қылығы және олардың себептері» [3] туралы деген 

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

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

дұрыс үлгі бола алмауында деп атап өтеді. 

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

эмоционалды тұрақсыздық түріндегі қылықтары басым балаларды түбегейлі оқып-тануға 

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

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

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

жұмысының мақсаты балалардың аффектілі мінез-құлқына толыққанды талдау жасай 

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

жинаған материалдары авторды мынадай қорытындыға әкелді. Мұндай қателіктерге 

мыналарды жатқызады: 

-талап қоюдың жүйелігі мен дәйектілігінің қалыс қалуы; 

-шамадан тыс еркелету; 

-ата-ана тарапынан бақылаудың болмауы; 

Л.Ф.Островская өз зерттеулерінде [4] еркелікке бейім балалардың жас ерекшелік 

және психофизикалық ерекшеліктеріне, оларды дұрыс тәрбиелеуге қатысты туындайды 

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

жағдайларына байланысты ерте туындайды [5]. 

В.Д.Шадриков негативті мінез-құлық ерекшеліктері дұрыс құрылмаған тәрбиенің 

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

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

құлықтарын еркінше басқару және ережелер мен мөлшерлерге бағыну қабілеттіліктері 

қалыптаспайтын болады. 

Олай болса эмоционалды қызбалық және ұшқалақтық немесе баладағы танымдық 

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

көрінуімен байланысты болуы мүмкін. Асықпаушылық пен баяу қозғалу флегматиктерге 

тән болса, артық қозғалу ментұрақсыздық-сангвиниктер мен меланхоликтердің айрықша 

белгісі. А.А.Рояк балалардың қарым-қатынасқа түсулерінің қиындықтарын барлай 
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отырып, олардың мінез-құлқындағы мынадай бітістерді, яғни, өрескелдігі, сенбеушілігі, 

агрессивтілігі болатындығын анықтады. 

Р.В. Овчарова [6] және басқа да ғалымдардың зерттеулерімен келісе отырып, бала 

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

әлеуметтік-педагогикалық қараусыз қалу, бұл арада  бала өзінің тәрбиесіздігінің 

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

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

отбасы өзара қатынасының сәтсіздігінен, яғни отбасындағы психологиялық жағдайдың 

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

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

дағдарысы, мінез акцентуациясы және басқа да себептерге байланысты психикалық және 

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

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

Қараусыздық, қоршаған ортаның теріс ықпалын және оның негізінде әлеуметтік-

психологиялық дезадаптацияның дамуы. Осы аталған себептердің қатарында әсіресе 

баланың әлеуметтік-психологиялық қараусыздығы, оларға қоршаған ортаның немқұрайды 

қатынасы басты орын алады, нәтижесінде шет қалу, өзінің қажет еместігі, қорғансыздығы 

сияқты сезімдер туындайды [7, 8]. Сондықтан өскелең ұрпақ тәрбиесіне әрқашан 

жауапкершілікпен қарау керек. Сонымен бірге бастауыш сынып оқушыларында оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыруда мінез бітістерінің комплекстері өз әсерін тигізеді. Сол 

себепті, мінез – құлық ережелерін оларға тән моральдық нормаларды игеру оқу іс - 

әрекетін жеңілдетеді. 

Әрбір адам басқа адамдардан өзінің даралық өзгешелігімен ерекшеленеді. Бұл 

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

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

Психологияда бұл – дербестік мағынасы бар адамға байланысты ұғым [9]. 

Мінез - әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттер мен 

ерекшеліктердің жиынтығы. Мінездің қасиеттері мен ерекшеліктері әркімде әрқилы 

жағдайда байқалып, адамның сол жағдайларға қатынасын білдіреді. Мінез ерекшеліктері – 

адамның даралық өзіндік психикалық қасиеттері. Дегенмен, адам бойындағы 

ерекшеліктердің бәрі бірдей, мысалы, естудің нәзіктігі, көздің көргіштігі, есте сақтаудың 

шапшандығы, ақыл – ойдың тереңдігі мінез ерекшеліктеріне жатпайды. 

Мінез – бұл адамның әлеуметтік мінез – құлқының ерекшелігі ол әлеуметтік 

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

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

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

әрекетінде, тәрбие мен өзін - өзі тәрбиелеу үрдісінде қалыптасады [10]. 

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

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

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

мінезінің қалыптасуына жанұя мен мектеп өмірінің моральдық – психикалық жағдайы 

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

адамдарының бойында ұжымдық, сергектік, ілтипаттылық, мақсаттылық және 

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

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

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

адамның белгілі мінез бітімін қалыптастыратын өзара байланысты себептер болып 

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

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

қасиеттерін айқын аңғартады. 

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

түсіндіреді. Идеалистік психологияның кейбір өкілдері бүкіл адамзатты барлық уақытта 
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да өмір сүретін мырзалар мен құлдардың мінездік типтері деп аталатын өріссіз, жасанды 

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

типтерінің қалыптасуындағы заңдылықтарды жоққа шығарып, адам бірінің мінезін 

екіншісі қайталамайды және адам тумысынан берілген мінез – құлқын өзгерте алмайды 

дейді. 

Адам мінезінің даралық ерекшелік екендігін ғылым тарихында тұңғыш рет 

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

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

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

адамның әлеуметтік – адамгершілік ерекшеліктерін білдірген. Бұл - әрине, темпераментке 

кері анықтама. Өйткені, темперамент – адамда туа пайда болатын генотипті организм 

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

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

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

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

[11].  

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

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

пайда болатын ерекшеліктер мен жүре пайда болатын ерекшеліктерді бөліп көрсетеді. 

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

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

барлық сипаттары адамның тіршілік жағдайымен байланысты деген пікір айтады. 

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

туғызып келеді.      

Психологиялық - педагогикалық зерттеулерде бала мінез – құлығының ауытқу 

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

жағымсыз түрлерінің туындау себептері ғылымда өз денгейінде зерттелінбеуде. 

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

балалардың аффективті мінез-құлқына сипаттама бере отырып, психологиялық талдау 

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

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

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

қарым-қатынастардың салдарынан пайда болады деген қорытындыға келеді [2]. 

Зерттеулердің басым көпшілігі қиын балалардың тұлғалық ерекшеліктерін тануға 

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

ықпалы зор екен. 

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

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

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

дұрыс үлгі бола алмауында деп атап өтеді. 

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

эмоционалды тұрақсыздық түріндегі қылықтары басым балаларды түбегейлі оқып-тануға 

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

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

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

жұмысының мақсаты балалардың аффектілі мінез-құлқына толыққанды талдау жасай 

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

жинаған материалдары авторды мынадай қорытындыға әкелді. Мұндай қателіктерге 

мыналарды жатқызады: 

-талап қоюдың жүйелігі мен дәйектілігінің қалыс қалуы; 

-шамадан тыс еркелету; 

-ата-ана тарапынан бақылаудың болмауы [13]; 
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Зерттеулерде еркелікке бейім балалардың жас ерекшелік және психофизикалық 

ерекшеліктеріне, оларды дұрыс тәрбиелеуге қатысты туындайды деп тұжырымдайды.  

Негативті мінез-құлық ерекшеліктері дұрыс құрылмаған тәрбиенің нәтижелі болуы 

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

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

ережелер мен мөлшерлерге бағыну қабілеттіліктері қалыптаспайтын болады [14]. 

Олай болса эмоционалды қызбалық және ұшқалақтық немесе баладағы танымдық 

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

көрінуімен байланысты болуы мүмкін. Асықпаушылық пен баяу қозғалу флегматиктерге 

тән болса, артық қозғалу ментұрақсыздық-сангвиниктер мен меланхоликтердің айрықша 

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

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

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

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

балаға қарым-қатынасынан туындайтынын айта келіп осы бағыттағы тәрбиенің мынадай 

негізгі параметрін бөліп көрсетеді. 

-түсінбеушілік; 

-қабыл алмау; 

-тоталитарлық сәйкессіздігі; 

-балалармен қарым-қатынасындағы икемсіздігі; 

-балаға қараудағы бір қалыпсыздығы; 

-ата-аналардың өзара қатынасындағы келіспеушіліктері; 

Отбасы жағдайындағы осындай мәселелерді ескерген автор бала мінез-құлқының 

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

жеке проблемаларын дер кезінде шешіп отырса , бала психологиясының бұзылуына жол 

бермейтінін баса айтады. 

Бала мінез-құлқы қиындығының себептерін жалпы мынадай топтарға жатқызуға 

болады [15]. 

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

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

жағымсыз мінез-құлық стереотипі қалыс қалады. 

2. Терең психикалық дискомфорт бұл отбасы өзара қатынасының сәтсіздігінен, 

яғни отбасындағы психологиялық жағдайдың терістігі, топтағы құрбы-құрдастарымен 

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

қатынас жасалуы салдарынан көрінеді. 

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

психикалық және дене күшінің саулығы мен дамуының ауытқу күйі. 

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

шұғылданудан қалыс қалу. 

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

психологиялық дезадаптацияның дамуы. 

Осы аталған себептердің қатарында әсіресе баланың әлеуметтік-психологиялық 

қараусыздығы, оларға қоршаған ортаның немқұрайды қатынасы басты орын алады, 

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

Психоаналитикалық концепцияларды ұсынушылардың есептеуі бойынша балалық 

шақтың шешілмеген даулары және ересектерге, әсіресе анасына деген эмоционалды 

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

П.Блос, А.Адлер, Э.Берн, Э.Эриксон, Э.Фромм) [16].  

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

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

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

1989; Г.Блюм, 1996; А.А.Реан, 2000). 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 32 

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

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

заманауи тұлғаның өмірлік образы  біздің көзқарасымызша динамикасымен және 

өзгермелігімен ерекшеленеді. 

Тұлғаның аддиктивті мінез-құлқының ауқымдылығы барлық психологиялық 

теорияларда аддиктивті мінез-құлықтың қалыптасуының себептерін түсіндірумен 

нақтыланады. Бірақта аддиктивті мінез-құлқының қалыптасу үрдісінің теоретикалық 

түсіндірілуі теорияда көрсетілгендей,  тәжірибеде тәуелділікті жоюдың тәсілдері 

нәтижесіз болды. 

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

әрқашан қажет етіп тұрады.  

Тәуелділік мінез-құлық мәселесі Қазақстанның өткір әрі күрделі әлеуметтік 

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

өзінің психикалық жағдайын психобелсенді заттарды қолдана отырып өзгерту жолы 

арқылы шынайылықтан кетуге ұмтылу [17].   

Қазіргі уақытта тәуелділік мінез-құлықтың қалыптасу механизмдері сұрағына 

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

бойынша 3 платформа бар: әлеуметтік, медициналық, психологиялық.  

Әлеуметтік платформа тәуелділіктің қалыптасуына себеп болған дисгармониялық 

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

балалар екендігін дәлелдеумен негізделеді.  

Медициналық платформа тәуелділіктің қалыптасуына нақты адамның бас миының 

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

үшін медициналық күші бар әр түрлі әдістерді қолдану керек.  

Психологиялық платформа тәуелділік мінез-құлқының пайда болу себебін адамның 

тұлғалық ерекшеліктерінен көреді. Ішкі факторлардың тәуелділік мінез-құлқының 

қалыптасуында маңызды рөл атқаратынын мойындаған жөн, бірақ олар тәуелділіктің 

құрылуына себеп емес жағдай болып табылады [18, 19].  

Сонымен, мінез-құлық—адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің 

жиынтығы. Адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінез-құлық тірі 

организмнің барлығына ортақ қасиет [20]. Оның басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-

қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері. Адам бойындағы Мінез-құлықтың бастапқы 

көрінісі – қылық. Мұнда әр адамның өмірлік бет алысы, бағыт-бағдары, талғам-сенімі, 

көзқарасы, мақсат-мұраты  көрініс береді. Адам өзін-өзі  бақылау жасау арқылы 

мінезіндегі мінін түзеуге, жағымсыз әрекет  пен  қылықтардан өзін   тыйып  ұстауға   

мүмкіндік алады.  Мінез-құлық  адамның өзіне, айналасындағы басқа адамдарға қарым-

қатынасынан, жүктелген істі қалай орындайтынынан көрінеді. Бұл оның бүкіл  тыныс-

тіршілігіне әсер етіп, сыртқы ортамен байланыс жасауын қамтамасыз етеді. Өз 

қажеттілігін қанағаттандыруда түзілген психикалық және физиологиялық үдерістер 

жиынтығын мінез-құлық деп атаймыз. 
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ГРАФОЛОГИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ 
 

Ибрагимова Ж., 

магистрант 

 

Графология – бұл адамның мінез-құлқын анықтау, қабілеттері мен қарымдарын 

зерттеу мақсатында жүзеге асырылатын ғылым саласы бола отырып, тұлғаның өзін 

және өзгелерді танып білудегі қызықты да, құнды әдіс ретінде дамып келеді.   

Қазіргі таңдағы ғылым мен тәжірибенің дамуы адамды тану үшін көптеген жаңа 

әдіс-тәсілдерді ойлап табуда. Әрбір адамның қолжазбасы арқылы оның мінез-құлқын 

білуге болатындығы туралы Ежелгі римдіктер мен қытайлықтар антика заманында-ақ 

тұжырымдаған. Сонымен қатар Аристотельдің еңбектерінде адамның мінез-құлқын 

оның жазбалары арқылы білуге болатындығы туралы ойлар келтірілген.  

Түйін сөздер: графология, қолтаңба, қолжазба, даму тарихы, мінез-құлық.  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТИПЫ ГРАФОЛОГИИ 

 

Ибрагимова Ж., 

магистрант 

 

Графология - наука, которая проводится для исследования поведения, 

способностей и отношений человека, развивается как интересный и ценный метод 

изучения самого человека и других. 
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Развитие современной науки и практики вызвало множество новых способов 

распознавания людей. Древние римляне и китайцы были сформулированы в древности, 

чтобы знать свое поведение через почерк каждого человека. В то же время в работах 

Аристотеля возникла идея о том, что человеческое поведение может быть изучено через 

его писания. 

Ключевые слова: графология, автограф, рукопись, история развития, поведение. 

 

HISTORY AND TYPES OF THE GRAPHOLOGY 

 

Ibragimova J., 

undergraduate 

 

Graphology - a science that is being carried out to investigate the behavior, ability and 

relationships of a person, develops as an interesting and valuable method of learning the person 

himself and others. 

The development of modern science and practice has come up with many new ways to 

recognize people. The ancient Romans and the Chinese were formulated in antiquity as to know 

their behavior through the handwriting of each man. At the same time, Aristotle's works have 

given rise to the idea that human behavior can be learned through his writings. 

Keywords: graphology, autograph, manuscript, development history, behavior. 

 

«Графология» ұғымы ең алғаш рет француз діндары ипполит Мишонның 

қолжазбаларында 1871 жылдары жарық көрген. 1879 жылдан бастап ол «Графология» 

журналын жарыққа шығарып, алғашқы графологиялық қоғамды құрған. Ал адамның 

қолжазбасын зерттеу бойынша белгілі трактаттың авторы италяндық Камилло Бальдо 

(1622 ж.) «Жазба арқылы жазушы адамның мінезі мен қасиеттерін білу туралы» еңбегін 

жариялаған, алайда аталмыш еңбек кеңінен таралмаған.  

Графология он тоғызыншы ғасыр мен жиырмасыншы ғасырдың түйіскен шағында 

кеңінен таралып, қоғамда сәнге айнала бастаған. Қайта өрлеу дәуірінде жазу барлық 

қоғамдық таптарда кеңінен тарала бастаған шағында, графология зерттеу нысанына 

айналған. Адамның қолжазбасы арқылы мінез-құлық ерекшеліктерін білуге болатындығы 

туралы өз кезегінде Лейбниц, Гете, Лафатердің еңбектерінде де қарастырылған. Ал 

Мишонның (19 ғ.) зерттеулері графологияның бірнеше бағыттарының таралуына септігін 

тигізген.  

20 ғасырда Британдық танымал энциклопедия (1978 ж.) графологияға келесідей 

анықтама берген: «графология – адамның мінезінің қолжазбада көрініс беруін зерттейді. 

Тұлғаның қолжазбасы мен мінез-құлық бітістері арасындағы өзара байланысты орнататын 

құнды статистикаға сүйенеді. Бұл байланыс қолжазбаны жазушы қолдың моторикалық 

қозғалыстары арқылы жүзеге асып, ми арқылы басқарылады және онда болып жатқан 

психикалық процесстерді сипаттайды».  

Графология 20-ғасырда криминалистика саласында кеңінен қолданысқа ие болған. 

Ол адамның жекелігін танып қана қоймай, сонымен бірге жазушы адамның күйін 

(жүйкелік қысымын, психикалық бұзылыстарын, жарақаттарын, масаң күйін) анықтауға 

мүмкіндік берген. Танымал орыс графологы Зуев-Инсаровтың «Почерк и личность» (1920 

ж.) атты кітабы өз кезегінде өте танымал болған. Ал 1936 жылдары Кеңестер Одағында 

психодиагностикалық әдістер мен педагогикалық инновациялық лабораториялардың 

барлығы жаппай жойылып, «графология – жалған ғылым» деген идея таратылған 

(Энциклопедиялық сөздік, 1953 ж.). осыған байланысты да қазіргі уақытқа дейін 

графологияның кенжелеп дамуы жағдайы орын алып отыр. 

Ал Батыс әлемінде графологияның бағы жанды деуге болады, себебі, қазіргі 

уақытқа дейін Франция мемлекетінен басқа көптеген елдерде, әсіресе, германия, 
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Голландия, Израиль, және АҚШ-да адамдарға ғылыми әрі тәжірибелік пайдасын тигізіп 

келеді.  

Көптеген елдерде графология академиялық қауымдастық ретінде жоғарғы оқу 

орындарында оқытылады. 1986 жылы Венгрияда адамның қолжазбасын зерттеу Қоғамы, 

ал 1991 жылы Будапештте Графология Институты құрылған. 1994 жылдан бастап 

графология жоғары оқу орындарында қолданбалы мамандықтардың қатарына енгізіліп, 

«кәсіби графолог» деген сертификаттар беріле бастаған.  

Еуропаның көптеген елдерінде адамды жұмысқа қабылдау кезінде графология 

негізгі құрал ретінде қолданылады (Венгрия, Германия және т.б.). Мысалы, Альфред Бине 

инттелекті зерттеу барысында графологияны негізгі құралдардың біріне жатқызған.  

Графология негізінен криминология ғылымы бойынша көбірек дамып келді. 

Көптеген жетекші ресей криминалистері Л.А.Винберг, В.Ф.Орлова, Е.Р.Россинская және 

т.б. графологияға жағымды көзқарастарын білдірген.  

Дегенмен, біздің елімізде графологияның дамуына байланысты материалдарды 

іздестіргенімізде көбіне криминологиялық іс-шараларға байланысты ақпараттарды ғана 

кездестірдік. Қазақстанда Полиграфологтардың Еуразиялық Қоғамы аясында 

графологияға қатысты бірқатар ғалымдардың еңбектерін зерттедік. Мысалы, 

Ю.И.Холодный (2000), И.С.Зубрилова (2002), А.Абдрахманов (2002), А.Дюсембеков 

(2002), С.Алесковский (2003, 2015, 2016) және т.б. Алайда, бұл еңбектердің барлығы 

дерлік криминологиялық бағыттағы зерттеулер болып табылады.  

Графология («графо» – жазамын және «логос» - сөз) –жазуларды зерттейтін ғылым. 

Графологтар әлемде екі бірдей жазу болмайтындықтан, әрбір адамның жазуы оның 

тұлғалық қасиеттерінің айнасы деп есептейді. 

Бұл ғылымның тарихы ежелгі Грекиядан бастау алады. Ал ғылыми графологияның 

негізін қалаушы – неміс психологы Клягес. Оның зерттеуінше, адамның жүріс-тұрысы, 

бет-әлпеті, іс-қимылынан мінезі-құлқын білуге болатыны секілді, оның қолжазбасы 

арқылы да адамға тән психикалық ерекшелікті байқауға болады.  

Графология көбіне Еуропада қарқынды дамыды (Франция, Германия, Швейцария, 

Австрия). Басқа елдерде графологияның дәстүрлі формасы сол елдің өз тілдеріне 

байланысты өзгертіліп, қолданылып келеді.  

Жаңа ғасырда графологияның дамуы еуропалық эмигранттарға байланысты 

белсенді түрде жүзеге асты. Тіпті кейбір Шығыс елдерінде де графология саласы 

біртіндеп дами бастаған (19 ғ. Ортасы мен екінші жартысы). 

Графология ғылым ретінде таза эмпирикалық бастау алды. ХХ ғасырдың басында 

өз назарын психомоторика негізінде жазбу үрдісіне сипаттама берген неміс мектептерінің 

арқасында ғылыми-теориялық бағытқа ауыса бастады. Бұл бастама графологияға көптеген 

талантты адамдарды қызықтыра бастайды. 

ХХ ғасырдың 20 жылдарында графософия (Graphosophie) ұғымы пайда бола 

бастайды: графософия бойынша, адам қолжазбасын түсіну ғылым емес, ол жеке өнер, оны 

басқаларға үйретуге болады делінген. Алайда, бұл бағыт көп уақыт өмір сүрген жоқ, 

дегенмен, қазіргі кезде де осы көзқарасты ұстанатын графолог-мамандар кезедеседі.  

Ал ХХ ғасырдың 40-50 жылдары арасында графометрика мен қолжазба 

психологиясы (Scriftpsychologie) ұғымдары қолданысқа ие бола бастаған. Графометрика 

мамандары адамның қолжазбаларын жүйелі түрде өлшеп, стстистикалық әдістерді 

қолдана отырып, психологиялық қасиеттер мен жеке ерекшеліктер және қолжазба 

арасындағы өзара байланыс ерекшеліктерін түсіндіруге тырысқан.  

Графология да өзге ғылымдар секілді бірнеше даму кезеңдерін басынан кешірген.  

Бірінші кезеңі – қалыптасу кезеңі деп аталады.  

Жалпы алғанда графологиялық алғашқы ұғымдардың пайда болуына мыңдаған 

жылдар өтті деп айтқанмен, жүйелі түрде графологиялық еңбектердің пайда болуы 

жазудың пайда болуымен байланысты, әрі көпшіліктің назарын тудырғанына соңғы 100-

150 жылдарды атауға болады.  
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Ежелгі Рим дәуірінен бізге жеткен мәліметтер бойынша Нерон сот залында бір 

адамға сенбейтінін «оның сатқындыққа жақын екенін жазуы көрсететіндігін» анықтауға 

болады. Ал біздің эрамызға дейінгі 150 жылы Гай Светоний Транквилл өзінің «Он екі 

цезарьдың өмірі» атты еңбегінде Августин Октавиан туралы оның жазуына қарап, өте 

сарабдал деген, өйткені ол жазу арасын өте тығыз, орын қалдырмай жазғандығына 

тоқталған. Конфуцийдің еңбектерінде де қолжазбаның мәні туралы айтылған пікірлер 

кездеседі, мысалы «Желге қозғалып тұрған шөп секілді қозғалыстағы секілді қолжазбасы 

бар адамнан қорқу керек». 

Графология бойынша ең танымал «Қолжазба арқылы адамның табиғаты мен мінез-

құлқын қалай бағалауға болады» атты трактатты медицина профессоры Камило Бальдо 

жазған (1622 ж.). Оның  пайымдауынша, әрбір адамның жазуы ерекшеленеді және бір 

адамның жазған әріптерін тура солай көшіру мүмкін емес делінген. Еңбекте жалпы 

тұжырымдар көбірек берілген, нақты ұсыныстар болмаса да, өз кезегінде бұл еңбек өз 

оқырмандарына едәуір әсер еткен.  

Ал италиандық хирург Марк Аврелий Северин қолжазба туралы «Пайғамбар 

немесе қолжазба арқылы болжау» (1650 ж.) еңбегін жазған. 1792 жылы теолог, профессор 

Грохман өз еңбектерінде қолжазбаны өзгеертіп, өз мінез-құлқын жасыру, 

физиогномиканы жасыру секілді қиын деп тұжырымдаған. 

Швед дінтанушысы Йоган Каспар Лафатер (1741-1801) өзінің төрт томдық 

«Физиогномика элементтері» монографиясының арқасында танымалдыққа ие болады. Ол 

аталмыш еңбектің үшінші томында қолжазбаны талдауға жүйелі түрде тоқталған.       

1862 жылы Адольф Хенце өзінің «Chirogrammatomantie» еңбегін жариялаған. Осы 

еңбекте ол 70000 астам құжаттарды талдап, адамның қолжазбаларының түр-түрін 

жинаған. Алайда, бүгінгі таңда қолданысқа ие емес. Ал француз аббаты Флодриа осы 

еңбекті толықтыра отырып, қолжазбаларды зерттеуді жетілдірген. Өзінің оқулығында сол 

уақытқа дейін жиналған тәжірибелерді жинақтап, түсінікті және қарапайым нәтижелерді 

көрсетеді.  

Міне, жоғарыда көрсетілген еңбектер мен авторлары рафологияның алғашқы 

кезеңінің қалыптасуына зор үлес қосқан. Идеялар, пікірлер мен талдаулар бар 

болғанымен, нақты тәжірибелік нәтижелер жоқ. Жалпы алғанда, графологияның ары 

қарай қалыптасуының алғашқы негізі деп айтуымызға толықтай болады.  

Екінші кезең – даму кезеңі (ХХ ғасырдың 30-40 жылдарына дейін). 

1875 жылға дейін графология ғылыми тұрғыда емес, тек тар мағынада дамып келді. 

Тек осы жылы ғана Жан-Ипполит Мишон (1806-1881) «Графология жүйесі» атты еңбегін 

жариялайды. Осыған байланысты, графологияның дамуында жаңа кезең басталады. 

Бұл жұмыстың алдыңғы жұмыстардан бірнеше ерекшеліктері бар: 

- біріншіден, Мишон, алғаш рет «графология» терминін енгізді; 

- екіншіден, жұмыс өте қарапайым әрі түсінікті жазылды; 

- үшіншіден, еңбек ғылыми-танымал әдебиеттер жанрына енгізілді; 

- төртіншіден, осыған байланысты, графология қоғамы мен арнайы 

графологиялық журналдар шыға бастады.      

Мишон 30 жылдас астам уақытын өз таныстарының қолжазбаларын зерттеуге 

арнаған, оның ұстанымы бойынша: «бір белгі – бір психологиялық сипаттама». Бұдан ары 

Мишон еңбегін қолдаушылар мен оның шәкірттері пайда бола бастады. 

Француз Жюль Крепье-Жамен (1858-1940) Мишонның шәкірттерінің бірі. Оның 

еңбектерін ары қарай жетілдіруге, дамытуға зор үлесін қосқан. Жюль жалпы сипаттама 

ретінде гармония және дисгармония ұғымдарын енгізген. Мишонның еңбегін 

толықтырып, қайта жариялайды. Француз графологиясының негізін салушы, әрі кәсіби 

графолог болып табылады. 

Германияда өзіндік неміс графологиялық мектебі қалыптасқан. Француз 

графологиясы қолжазбаны әрбір жеке құрылымдық бөлшектеріне қарай зерттесе, ал неміс 
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графологиясында ғылыми психологияны басшылыққа ала отырып, мидың қызметін 

зерттеуге бағытталады.  

ХІХ ғасырдың аяғында бірнеше неміс ғалымдары, соның ішінде психиатрлар мен 

психологтар маңызды үлестерін қосқан (В.Прайер, Л.Арбертини; 1895).      

Йене университететінің профессоры Вильгельм Прайер (1841-1897) «Жазу 

психологиясы» (Zur Psychologie des Schreibens) атты 1895 жылы жарық көрген еңбегінде 

жазуды адам миынан хабар беріп тұратын импульстардың нәтижесі ретінде түсіндіреді. 

Оның пайымдауынша, адам қолмен, сол қолымен, тіпті аяғы не аузымен жазса да оның 

жазуының белгілері өзгермейді деген.  

Сонымен қатар 1895 жылы Лаура фон Арбертини Л.Майер деген лақап атпен 

«Графология бойынша оқулық» атты еңбегін жариялайды, ол Людвиг Клагестің еңбегіне 

дейін неміс тілінде жазылған ең жақсы нұсқаулық ретінде қолданылып келген.  

Әлемдік графологияның дамуына ерекше үлес қосқан ғалымдардың қатарында 

Ганс Буссе де бар. 1894 жылы ол Ғылыми графология институтын құрып, мақалалар мен 

оқулықтар жариялап, Крепье-Жаменнің негізгі монографияларын неміс тіліне аударады. 

Ал Буссенің ең үлкен жетістіктеріне оның шәкірттері – Людвиг Клагес мен Георг Майерді 

жатқызуға болады.  

Психиатр Г.Майер (1869-1917) маниакалды-депрессивті науқастарды зерттей келе, 

оның нәтижелерін «Графологияның ғылыми негіздері» атты (Die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Graphologie) еңбегінде жариялайды. Ал Л.Клагес (1872-1956) 

Германиядағы ғылыми графологияның негізін салушы болып саналады. Оның «Қолжазба 

және мінез» (1916 ж.) атты еңбегі 1989 жылдарға дейін қайта жарияланып отырды.  

Чех ғалымы Роберт Саудек (1880-1935) графологияға жылдамдық ұғымын енгізген. 

Ол жазудың қозғалыс астарларын зерттей отырып, көптеген тәжірибелік жұмыстар 

жүргізген. Тіпті, киноға түсіру сияқты элементтерді де пайдаланған. Өзінің нәтижелерімен 

«Қолжазбалармен жүргізілген тәжірибелер» (1929 ж.) (Experiments with Handwriting) атты 

еңбегінде бөліседі.  

Сонымен бірге, осы кезеңде басқа да көптеген ғалымдар мен зерттеушілердің 

еңбектері жарық көрген. Мысалы, М.Пульвер «Қожазба символимдері» (1931, 1934, 1949);  

А.Тайллард «Қолжазбаны талқылау» (1945); Р.Визер «Grundrhytmus» ұғымын енгізген.  

Бұл кезең алғашқы кезеңге қарағанда негізгі зерттеулер мен ғылыми-теориялық 

еңбектердің жарық көруімен ерекшеленеді. Графология Еуропада танымал ғылым 

саласына айналады.  

Графология ғылымының мамандары көп жылғы зерттеулердің қорытындысы 

бойынша Қолжазба адамның ішкі көңіл күйінің өзгеруін айқындайды деген тұжырым 

жасады. Сонымен қатар, қолжазба өзгерген сайын адамның өзі де өзгеретінін дәлелдеген. 

Мысалы, Моргенштерннің 1903 жылы шыққан «Психографология» атты кітабында 

Наполеонның шайқастан кейінгі бұйрықтарға қойған қолдарының үлгісі көрсетілген екен. 

Оның әр жылдары қойған қолдары оның қөңіл–күйі, статусы өзгергендегі күйін айқындап 

тұрған екен. 

Үшінші кезең – қарқынды даму кезеңі (ХХ ғасырдың 60-70 жылдары). 

Бұл кезеңде графометрияның дамуы, яғни келесі этапына өтті. Бұл кезеңде де 

көптеген зерттеушілер мен ғалымдар графологияның дамуына елеулі үлестерін қосты. 

Мысалы, Гамбург университетінің профессоры Рудольф Попал (1893-1966) 

нейрологиялық бағытта қолжазбаларды зерттеу жүргізе отырып, адам миының мотрлық 

орталықтары жазушының қозғалыстарына әсер етіп, оның қолжазбасын айқындайды 

деген пікірін білдіреді. Осыған байланысты ол төрт нейропсихологиялық типтерді және 

соған сәйкес төрт стиль мен жазбаның түрлерін сипаттаған.  

Ал Роберт Хайс (1903-1974) қолжазбаның үш негізгі аспектілерін: қозғалысы, 

формасы мен кеңістігі ұғымдарын ғылымға енгізген. Венгер психологы Клара Роман ең 

алғаш рет графологияда психодраманы қолдана бастаған.  
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Рихард Покорны (1894) басқа да зерттеушілер секілді кәсіби графолог ретінде 

жұмыс жасаған. Ол өзінің «Психология және қолжазба» атты еңбегіне байланысты 

танымалдыққа ие болған.  

Төртінші кезең – «фельетондық кезең». 

Бұл кезең немесе қазіргі уақыттағы графологияны Герман Гессе  «фельетондық 

кезең» деп атаған. Себебі, соңғы онжылдықта графологияны алға қарай жылжытатын 

жаңа зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Көптеген ХХ ғасырдың басында жарық көрген 

қолданбалы еңбектер тек қайта жарияланумен шектелуде. Дегенмен, графологияны жаңа 

бағыттарда көрсететін Э.Дитрихтің «Астрографология», И. Белиловскаяның «Графология, 

парапсихология, каббала» атты еңбектер де жарық көрді.  

Ал графологияны кәсіби тұрғыда зерттеуге бағытталған неміс маманы Анжелика 

Сайбтың «Қолжазба психологиясы: теориялар, зерттеу нәтижелері мен ғылыми негіздері» 

деген қызықты еңбегі жарияланды. Бұл еңбегінде ол дәстүрлі графология мен 

графометрия арасындағы ерекшеліктерді жете талдай отырып, зерттеу материалдарының 

нәтижелерін математикалық-статистикалық әдістер негізінде қарастырған.  

Ресейде графология ХХ ғасырдың басында қарқынды дами бастады. Мысалы, 1923 

жылы Кеңестер Одағының  мемлекеттік психоневрологиялық академиясы графологиялық 

заңдылықтар мен олардың нәтижелерін эксперименталды психологияда, педологияда, 

криминологияда және т.б. салаларда кеңінен қолдану қажеттігін мойындаған. Бұл кезеңде 

көптеген танымал Д.Зуев-Инсаров, П.Рышков, В.Маяцкий, Ф.Герман секілді 

зерттеушілердің еңбектері жарыққа шықты. С.Оттолгенгидің еңбегі орыс тіліне 

аударылды.  

Дегенмен, Кеңестер Одағы кезеңінде графология ғылымы кеңінен қолданысқа ие 

бол алмады. Тек жекелеген графологтар жұмыс жасауға тырысты, бірақ олардың өздері 

мемлекет тарапынан қысымдар көріп, қуылып жатты. Бұл сталинизм уақытымен тұспа-тұс 

келіп, графология ғылымға қайшы буржуаздық әрекет деп қабылданды.  

Соңғы жылдары ғана графологияға қызығушылық оянып, Д.Зуев-Инсаровтың 

кітабы қайта жарық көрсе, Д.Сараның «Қолжазба құпиясы» атты қызықты еңбегі жарық 

көрді. Графология негізінен криминология ғылымы бойынша көбірек дамып келді. 

Көптеген жетекші ресей криминалистері Л.А.Винберг, В.Ф.Орлова, Е.Р.Россинская және 

т.б. графологияға жағымды көзқарастарын білдірген.  

Сондай-ақ орыс графолог-ғалымдарының ішінде Зуев-Инсаровтың «Қолжазба және 

тұлға» атты 1930 жылы шыққан кітабында біршама қызықты деректер келтірілген. Ғалым 

өзінің еңбегінде өмірден өткен ұлы тұлғалардың және өз заманының белгілі адамдарының 

қолжазбаларын зерттеп, олардың мінез-құлқына сипаттама берген. Мысалы, сол жаққа 

қарай қисайып келетін жазу адамның тік мінезділігін, жан адамға сенбейтіндігін білдіреді. 

Ал тез жазатын адамның қолжазбасы оның жылдам ойлайтынын байқатса, әріптері бір-

бірінен алшақ болып келетін жазу адамның тұрақсыздығын, қиялилығын білдіреді екен. 

Ал біздің елімізде графологияның дамуы қандай деңгейде деген сұраққа жауап 

іздеуде көптеген ақпарат көздерін іздестірдік. Алайда, қазақстандық ғылымда 

графологияға қатысты еңбектер өте аз, ал қазақ тілінде материалдар тіпті жоқ екенін 

анықтадық.  

Дегенмен, біздің елімізде графологияның дамуына байланысты материалдарды 

іздестіргенімізде көбіне криминологиялық іс-шараларға байланысты ақпараттарды ғана 

кездестірдік. Қазақстанда Полиграфологтардың Еуразиялық Қоғамы аясында 

графологияға қатысты бірқатар ғалымдардың еңбектерін зерттедік. Мысалы, 

Ю.И.Холодный (2000), И.С.Зубрилова (2002), А.Абдрахманов (2002), А.Дюсембеков 

(2002), С.Алесковский (2003, 2015, 2016) және т.б. Алайда, бұл еңбектердің барлығы 

дерлік криминологиялық бағыттағы зерттеулер болып табылады.  

Қазақстан ғылымында графология саласының дамуына байланысты қазіргі таңда 

адамның қолжазбасына қарап отырып, оның тұлғалық ерекшеліктерімен 

байланыстылығын зерттеу өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Алайда, қолжазба 
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арқылы адамның мінез-құлқын зерттеу қосымша зерттеу әдістеріне жатқызылып келді. 

Дегенмен,  қазіргі күні аталмыш зерттеу жұмыстары көптеп қолданылып жүр. Ал 

психология ғылымында, соның ішінде басқару психологиясы бойынша еңбектер 

тапшылық, тек жеке кеңестер мен ақылы қызмет көрсетумен ғана шектеледі. 

Графологияның ғылыми-теориялық негіздері айқындалмаған, қолданылу аясы мен 

ерекшеліктері жүйеленбеген. Тіпті, қазақ тілінде ақпараттар жоқтың қасы.   

Бүгінде көптеген елдерде адам қолжазбасын сараптайтын сот сараптамасының 

зертханалары бар. Мұнда криминалистер белгілі бір жазудың тек кімнің қолжазбасы 

екенін ғана анықтап қоймай, бұл қолжазбаны адамның қандай жағдайда жазғанын да 

анықтайды. Айталық, адам жазу жазған кезде ауырып тұрды ма, өте алаңдаулы болды ма, 

әлде мас кезінде жазды ма, тіпті ол жазуын әдейі өзгертіп жазғанын да сараптама нәтижесі 

анық көрсетіп береді екен. Кейбір зертханалар жазған адамның ер немесе әйел екенін де 

анықтайды. 

Сонымен, жазу туралы тұтастай бір ғылым графология деп аталып, ол адамның 

әріптер мен сөздерді жазғандағы жеке ерекшеліктерін зерттейді. Графология тарихы үш 

ғасырдан астам уақытты қамтиды. Дегенмен, ежелгі құжаттар оның кейбір тұстарына 

Нерон мен Конфуций сияқты танымал тұлғалардың қызығушылық танытқанын бізге 

жеткізеді.  

Графология бойынша ең алғашқы белгілі кітап 1630 жылы жарық көріп, оны 

италияндық профессор Камилло Балдо жазды. Ілімнің француз ізбасары шіркеуші аббат 

Фландрэн жаңа ғылымды белгілеу үшін «графо» жазу және «логи» - ғылым деген екі грек 

сөздерін қолданды. Алайда бұл сөзді алғаш рет Фландрэннің шәкірті аббат Мишон 1872 

жылы шыққан өзінің «Графология жүйесі» атты кітабында пайдаланған. Ол 

графологияның атасы деп есептеледі, өйткені аббат Мишонның бастамасымен 

графологиялық қауымдастықтар құрылды және графология бойынша арнайы журналдар 

жарық көре бастады. Және де ол бұл пән бойынша бірнеше кітап жазды, мектеп ашты 

және көптеген ізбасарлар дайындады. 

Одан әрі графология Германияға және Англияға тарады. Ресейде өткен ғасырдың 

20-шы жылдары бұл бағытта сарапшы-графолог Д.М. Зуев-Инсаров табысты жұмыс істеп, 

графология бойынша көптеген мақалалар жазды және «Қолжазба мен тұлға» атты 

монографияны жарыққа шығарды. АҚШ-да бұл ғалым қалыптасу кезеңінде және зор 

қарқынмен дамуда. Сондай-ақ батыс елдерінің көбісінде, Израилда жұмысқа адамды 

қабылдауда міндетті түрде графологиялық зерттеу жүргізіледі. 

Графологияның зерттейтін негізгі пәні сол немесе басқа тілдегі жазу үлгісінен 

ауытқу ерекшеліктері. Әрбір адамның уақыт өте келе өзіне ғана тән жазу мәнері 

қалыптасады. Жазудың қалыптасуы мен жеке дара біліністерін иелену төмендегідей 

кезеңдерден өтеді: 

1. Саналы жазу ерекшелігін меңгеру – бастауыш мектепте. 

2. Автоматизмді, инерцияны иелену – орта мектепте.  

3. Моторлық машықтардың графикалық кемелденуі – шамамен 14 жастан соң. 

Бұл ғылым психомоториканы, яғни ми импульсы мен қол моторикасының 

байланысын басшылыққа алады. Графология өз бойына ғылымның да, өнердің де 

элементтерін жинақтаған. Графология жүйелі, себебі зерттеулерге, бақылауларға және 

заңдылықтарды оқуға, сондай-ақ арнайы эксперменттерге негізделген. Графологияның 

теориялық базасы көптеген ғылыми еңбектер болып табылады.  

Графология практикада теориялық құрастырылымдарды дәлелдеуге ерік береді. 

Сонымен жазу адам туралы нақты не айта алады? Ол – жеке блоктар: темперамент, 

психодинамикалық аспекттер, нерв жүйесінің түрі (типі), реакция жылдамдығы, қабылдау 

жылдамдығы, ойлаудың әр түрі. Мінезге келетін болсақ, өзін бағалау, адамның әлемге 

қатынасы, құндылық деңгейі, оның адамдарға қалай қарайтындығы, еңбекке көзқарасы, 

іскерлік сипаттамалары. Жазу түрі адам өмірінде өзгеріске ұшырайды. Өйткені өзін 

бағалау, құндылықтар, отбасы жағдайы өзгереді. Жазу адамның соңынан ереді. Алайда 
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адамда базалық, туа бітті сипаттамалар бар: нерв жүйесі, темперамент, ақыл-ой, қабылдау 

бітісі. Бұл мінездемелер еш уақытта өзгермейді, олар өмір бойына сақталады. 

Мектепте қалай дұрыс жазуды бәріне үйреткенімен, әрқайсысының өз жазу үлгісі 

болады. 10-11 жастан бастап әрбір адамда өз жеке ерекшелік мәнер қалыптасады. Одан 

соң балада жеке жазу қалыптасқанын түсініп, оны мәжбүрлеп, дұрыс жазу үлгісін 

үйретуге, зорлауға болмайды. Егер бала ұқыпсыз жазатын болса, оны сәл-пәл 

ұқыптылыққа, табандылыққа үйрету қажет.  

Мәселен, егер адам әріптерді ірі және дөңгелетіп жазса, бұл нені білдіретінін дөп 

басып айту қиын. Өйткені әрбір жеке белгі өз бетінше ештеңе білдірмейді. Графологтың 

басты міндеті бұл белгілерді жинақтау, олардың өзара қатынасын ескеру, адамды кешенді, 

жан-жақты сипаттау болып табылады. Мұнда жалпы алғанда гештальт-тұрғы 

қолданылады. Сондықтан ірі жазу бұл әлі ештеңе емес. Көбіне ірі, көлемді етіп 

экстраверттер, сыртқа барынша ден қоюшылар жазады. Олар өзін бұл ортада 

ықпалдымын, оған әсер ете аламын деп есептейді. Өзін төмендеу санайтын, біртоға 

адамдар ұсақ жаза бастайды. Әріп көлемі 3 мм-ден аспайтын әріп жәй ғана интраверт, ал 

одан кіші, 2 мм-ден кем, ұсақ, моншақ сияқты тізілген әріптер комплекс болуы мүмкін. 

Графологтардың басым бөлігі психологтар. Олар адамның психологиялық ерекшеліктерін 

біле отырып, жазуды білікті талдай алады.  

Дәрігерлердің көпшілігінің түсініксіз, ебедейсіз жазуы уақыт тапшылығынан, тез 

ойлаудан туындаса, екінші жағынан олардың эмоционалдық жұтаңдығын білдіреді. 

Өйткені ұдайы басқа адамның күйзелісін, қайғы-мұңын бойына жинаған дәрігер бұл 

мамандықта ұзақ жұмыс істей алмайды. 

Графология қызметкерді бағалау, оны таңдау аумағында қолданылады. Одан басқа 

жеке практикада өзін түсінгісі келген адамға көмек беру. Жазу үлгісін талдауға басқа 

адамның келісімі қажет. Бұл графологтың әдептік (этикалық) принципі. Менеджерлерге 

графология элементтерін білген жөн. Жалпы жұмысы адаммен сабақтас кез келген адамға 

графология әліппесін білу, сақтану үшін қажет. Жазуына қарап, жаны тез жараланатын 

адам екенін және басқа да ішкі қасиеттерін білуге болады. 

Медицина және практикалық психология тақырыбындағы бірнеше кітаптардың 

авторы Серікбай Смағұлұлы өзінің мақаласында «біздің жазуымызда тұлғамыз, 

болмысымыз, ұқыптылық, дәлдік, болбырлық және т.б. қасиеттер көрініс береді. Жазу 

арқылы қай елдің тұрғыны екенін, психологиялық жас шамасын, психологиялық әйелдік 

немесе еркектік бастау болуын, жалған айтуды және көптеген басқа түрлі өлшемдерді 

анықтауға болады. Ол үшін үлкен теориялық және практикалық дайындық қажет. Соттық, 

қылмыстық сараптауда графология элементтері қолданылғанмен, өкінішке орай қазақ 

тілді графология ғылымы елімізде жоқтың қасы» деген тұжырымдарын білдіреді.  
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS 

 

Yerkinbekova M.A., 

c.psy.s., associate professor of the department of psychology, 

pedagogy and social disciplines, 

Kainar Academy 

 

The article deals with the problem of professional burnout of teachers and that it is 

conditioned by a system of interrelated and mutually complementary factors related to different 

levels of organization of the individual. It is also considered that the problem of professional 

burnout of teachers under current conditions should become not only significant, but especially 

urgent. The quality of the training and development of the younger generation depends on how 

"healthy" and personally the teacher is professionally developed. That is why the organization of 

systematic psychological and pedagogical support for the professional development of teachers 

(taking into account the disclosure of the factors of the syndrome of professional burnout) 

acquires a special meaning. 

Keywords: professional burnout, syndrome, teacher, personality, professional 

development. 

 

ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ СӨНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Еркінбекова М.А., 

псх.ғ.к., Қайнар академиясы,  

психология, педагогика және  

әлеуметтік ғылымдар кафедрасының доценті 

 

Мақалада педагогтардың кәсіби сөну синдромы мәселесі туралы, сонымен бірге 

осы мәселенің тұлғаны ұйымдастырудың түрлі деңгейлеріне қатысты өзара 

байланысты және бір-бірін толықтырушы факторлар жүйесімен сипатталатындығы 

қарастырылады. Сонымен қатар, педагогтардың кәсіби сөну синдромы қазіргі таңда 

маңызды ғана емес, ерекше көкейкесті мәселелер қатарына жататындығы туралы сөз 

қозғалады. Себебі, педагогтың «денсаулығы» мен тұлғалық-кәсіби дамығандығы болашақ 

ұрпақтың дамуы мен білім сапасына тікелей әсер етеді.  Осыған байланысты, 

педагогтардың кәсіби дамуын жүйелі педагогикалық-психологиялық тұрғыдан 

сүйемелдеуді ұйымдастыру (кәсіби сөну синдромы факторларын анықтауды есепке ала 

отырып) ерекше мәнге ие болады.  

Түйін сөздер: кәсіби сөну, синдром, педагог, тұлға, кәсіби өсу.  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 

 

Еркинбекова М.А., 

к.псх.н., доцент кафедры психологии,  

педагогики и социальных дисциплин,  

Академия Кайнар 

 

В статье рассматривается о проблеме профессионального выгорания у педагогов 

и о том, что она обусловлена системой взаимосвязанных и взаимодополняющих 

факторов, относящихся к различным уровням организации личности. Также 

рассматривается то, что проблема профессионального выгорания педагогов в нынешних 

условиях должна стать не просто значимой, но особо актуальной. От того, насколько 

«здоров» и личностно профессионально развит педагог, зависит качество обученности и 
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развитости подрастающего поколения. Именно поэтому организация систематического 

психолого-педагогического сопровождения профессионального развития педагогов (с 

учетом раскрытия факторов синдрома профессионального выгорания) обретает особый 

смысл. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, синдром, педагог, личность, 

профессиональное развитие.    

 

In recent years in Kazakhstan, as well as in all countries, are increasingly talking not only 

about the professional stress, but also the combustion or Burnout Syndrome professional 

employees.  

Burnout is essentially a response to chronic emotional stress – manifests itself in the form 

of neprohodâŝej fatigue, despondency, unmotivated aggression, anger, and others. This status is 

due to mental fatigue among teachers as a sort of payment for sympathy when professional 

commitments include the impact of heat your soul, emotional investment. 

The emergence of professional Burnout among teachers due to the system of interrelated 

and mutually reinforcing factors relating to the various levels of the personality: individually-

psychological level is psihodinamičeskie especially subject characteristics of value-motivational 

sphere and sformirovannost′ skills of self-regulation; the socio-psychological level – especially 

the Organization and interpersonal interaction of a teacher. 

Signs on the articulation were observed in 15 subjects, and virtually every teacher could 

observe any symptoms. As a result of the diagnosis from 48% of teachers found the voltage 

(phase syndrome), resulting in a sense of anxiety, mood, heightened emotional vpečatlitel′nosti. 

The following results:-the fall of General energy potential – 14 Pax. 

-Psychosomatic and specific syndrome – 26 Pax 

-emotional deficit-34 pers. 

-emotional Burnout Syndrome-6 pers. 

The problem of occupational Burnout of teachers in the current context should become 

not only meaningful, but particularly relevant. How "healthy" and professionally developed 

personality, teacher training level and affects the quality of the younger generation. That is why 

the systematic maintenance of pedagogic-professional development for teachers (including 

disclosure of professional Burnout Syndrome factors) takes on a special meaning. 

The urgency of the problem: professional Burnout occurs as a result of the internal 

repository of negative emotions without the "détente" or "liberation" from them. Professional 

Burnout leads to depletion of emotionally-human resources and personal energy.  

In recent years in Kazakhstan, as well as in all countries, are increasingly talking not only 

about the professional stress, but also the combustion or Burnout Syndrome professional 

employees. 

Burnout is essentially a response to chronic emotional stress – manifests itself in the form 

of neprohodâŝej fatigue, despondency, unmotivated aggression, anger, and others. This status is 

due to mental fatigue among teachers as a sort of payment for sympathy when professional 

commitments include the impact of heat your soul, emotional investment. This increased the 

length of the day, dynamism, lack of time, work overload, activation of mental processes and 

physical resources at the limit of its capacity, role ambiguity, social assessment, etc., the term 

"burnout" was put into practice by the American psychologist Frojdenbergom in 1974, to 

describe the psychological condition of healthy people who are in an intensive and close 

communication with clients in an atmosphere of emotional perenaprâženiâ1. 

Occupational Burnout is a syndrome, developing on the background of chronic stress and 

lead to the depletion of the emotional-energy and personal resources employed. Professional 

Burnout occurs as a result of the internal repository of negative emotions without the "détente" 

or "liberation" from them. In fact, professional Burnout is the distress or third stage of General 

adaptation syndrome-stage depletion (g. Selliers) 2. 
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There are different views on the nature of the phenomenon, but most researchers define 

Burnout as a negative psychological phenomenon that involves psycho-emotional exhaustion, 

which is accompanied by a deep sense of fatigue and exhaustion, the emergence of negative, 

cynical or an indifference to the actors, the loss of professional motivation related to feelings of 

incompetence and failure, of the 3. 

And here's the Burnout professionals is one of the defense mechanisms, resulting in a 

emotionally to their professional activities. It has to do with the mental fatigue, long performing 

the same job, which causes slow motive force and less emotional reaction to the various work 

situations (i.e., indifference). 

The purpose of the study. 

What workers are at risk when we talk about professional neutron? In answering this 

question, you can identify the following patterns. 

First, professional staff are more prone to fading, which by the nature of service to many 

and intense contact with different people, friends and strangers. First of all it managers, sales 

managers, health-care providers and social workers, counsellors, teachers, police, etc. With 

particularly rapid "burn out" with introvertirovannyj, individually-psychological characteristics 

which are not consistent with the professional demands of communicative skills. They do not 

have an excess of vitality, characterized by humility and without tend to turn inward and focus 

on the subject of professional activity. They are able to accumulate emotional discomfort without 

dump "negative feelings to the outside environment. 

Secondly, the syndrome of professional Burnout are more prone to people with 

permanent vnutriličnostnyj conflict in connection with the work. Most often, both in Russia and 

abroad are women in the internal conflict between work and family, as well as "pressure" 

because of the need to constantly prove their professional opportunities in conditions of a rigid 

competition with men. 

Thirdly, professional fading are more prone to workers whose professional activity is 

taking place in conditions of instability and chronic fear losing their job. In Russia in this group 

are mainly people over 45 years for which the probability of finding a new job in case of poor 

working conditions at the old work of sharply declining due to age. Also in this group are 

workers in the labour market position of external consultants who are forced to seek work. 

Fourthly, on the background of permanent stress syndrome of Burnout is reflected in the 

conditions, when a man falls into a new, applying unusual environment in which it must be very 

effective. For example, after loyal conditions of post-secondary studies full-time intern is 

beginning to perform work connected with the high responsibility, and feels its incompetence. In 

this case, the symptoms of occupational Burnout can already after six months of work. 

Fifthly, Burnout are more prone to inhabitants of large cities who live in conditions 

imposed on communication and interaction with a lot of strangers in public places. 

Lower risk to the health and less pronounced decline in the effectiveness of occupational 

burnout syndrome are workers who are characterized by the following features. First of all, it is 

people with good health and consciously, purposefully taking care of their physical state (they 

constantly sport and maintain a healthy lifestyle). These are people with high self-esteem and 

self-confidence, their abilities and capabilities. 

It is also necessary to underline that professional Burnout less for people with experience 

of success in overcoming professional stress and capable of constructive change in stressful 

conditions. 

The nature of these people, then you must select the individual psychological 

characteristics of high fluidity, openness, communicative, autonomy and will rely on their own 

strength. 

Finally, an important feature of humans that are resistant to fading, is their ability to build 

and maintain a positive, optimistic attitudes and values both for themselves and others and life in 

General. 
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The emergence of professional Burnout among teachers due to the system of interrelated 

and mutually reinforcing factors relating to the various levels of the personality: individually-

psychological level is psihodinamičeskie especially subject characteristics of value-motivational 

sphere and sformirovannost′ skills of self-regulation; the socio-psychological level – especially 

the Organization and interpersonal interaction of a teacher. 

The EU estimates that about 7% of Europeans suffer from "burn-out" at work, 5 – 7% are 

prone to depression, 28% are experiencing chronic stress, and 33% are suffering from chronic 

pain in the spine due to the 4. 

Methods of research. 

But no matter how many, nor discussed at conferences, round tables, seminars, or 

pursued or stridently voiced this concern in the literature, it remains valid for all professionals. 

So, in order to study the study on burnout syndrome 80 teachers schools of Almaty on 

methodology in Boyko. Signs on the articulation was observed in 15 subjects, and virtually every 

teacher could observe any symptoms. 

48% of teachers have found signs of stress (first phase syndrome), resulting in a sense of 

anxiety, mood, heightened emotional vpečatlitel′nosti. 

The 75% of teachers as the dominant is the phase of drug, in an effort to avoid the 

emotional factors using full or partial restriction of emotional response. Along with a selective 

response from 25% of teachers there has been a reduction of professional duties by simplifying 

communication, will help reduce the duties that require emotional cost. 

25% of teachers have noted a general decline in power-generation capacity: 40% of the 

examinees as psychosomatic and psihovegetativnyh syndromes, 30% emotionally deficit, 

emotional detachment, depersonalizacii. Also, the results showed that five percent of teachers 

fully formed emotional Burnout Syndrome. 

The following results were obtained:-the fall of General energy potential – 14 Pax. 

-psychosomatic and specific syndrome – 26 Pax 

-emotional deficit-34 pers. 

-emotional Burnout Syndrome-6 pers. 

 
Figure 1 – comparative results of the study on the technique of b. Boiko (teachers and 

managers). 

The conclusions.  

Particularly relevant in dealing with this problem is the continuous, systematic 

maintenance of pedagogic-psychological activities of a teacher with the aim of preventing and 

overcoming the syndrome of professional burnout. 

While it is apparent that the relevant issue is, in our view, a holistic description of the 

maintenance process as part of the teaching profession. The escort should be aimed at 

establishing for each teacher's individual professional route, inside of which are functions: full 

adaptation, assisting in the formation of individual style of pedagogical activity, prevention of 

occupational destruction, deformations and emotional burnout syndrome in achieving 

professional excellence and the development of personality-competencies, etc. the result of 

psychological support is professional development, realization of personal potential, professional 

satisfaction of self-preservation, through their work. 

Conclusion. 

The problem of occupational Burnout of teachers in the current context should become 

not only meaningful, but particularly relevant. How "healthy" and professionally developed 
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personality, teacher training level and affects the quality of the younger generation. That is why 

the systematic maintenance of pedagogic-professional development for teachers (including 

disclosure of professional Burnout Syndrome factors) takes on a special meaning. 

Keywords: job burnout syndrome, adaptive, stage of depletion syndrome, symptoms and 

characteristics of burnout, prophylactic professional destruction techniques. 
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Мақалада халық ауыз әдебиетіндегі ұлттық тәрбиенің көрінісі суреттеледі. 

Батырлар жырындағы батыр бейнесі, оның жырдағы өнегелік келбеті, елін сүюі 

айтылады. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінде сол ұлттың сан жылғы ойға түйген өмірлік 

тәжірибелері мен рухани мәдениеті мен әдебиеті, тұрмыс-салты, тіршілігі мен дәстүрі 

айқын танылады. Халық дәстүрін зерттеген сыни еңбектердің көбісі  халық ауыз 

әдебиеті үлгілерінен алынған. 

Түйін сөздер: халяқ ауыз әбедиеті, ұлттық тәрбие, дәстүр, өмірлік тәжірибе, 

батырлар жыры.  
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В статье излагается национальное образование в фольклоре. Герои лирических 

героев говорят, что любят страну и свой характер. В образцах фольклора очевидно, что 

многие из жизненных жизненных переживаний нации, духовная культура и литература, 

образ жизни, образ жизни и традиции широко признаны. Многие из критических работ, 

которые были изучены в народной традиции, взяты из фольклорных образцов. 

Ключевые слова: народные сказки, национальное образование, традиции, 

жизненный опыт, герои. 
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The article outlines the national education in folklore. Heroes of the lyrical heroes say 

that they love the country and their character. In the folklore samples, it is evident that many of 

the nation's thought-provoking life experiences and spiritual culture and literature, lifestyle, 

lifestyle and tradition are widely recognized. Many of the critical works that have been studied 

in folk tradition are derived from folklore samples. 

Keywords: folk tales, national education, traditions, life experience, heroes. 

                                                               

Халық ауыз әдебиеті үлгілерінде сол ұлттың сан жылғы ойға түйген өмірлік 

тәжірибелері мен рухани мәдениеті мен әдебиеті, тұрмыс-салты, тіршілігі мен дәстүрі 

айқын танылады. Халық дәстүрін зерттеген сыни еңбектердің көбісі  халық ауыз әдебиеті 

үлгілерінен алынған. Ежелден қалыптасқан халықтық тәрбие өнегелері де ұлтымыздың 

батырлар жырында, лиро-эпостық жырларда, мақал-мәтел, шешендік сөздер мен тұрмыс 

салт жырларында көрініс тапқан. Ұлттық тәрбие әр ұлттың әдебиетінде кездеседі, 

дегенмен қазақ халқындай дана, кемеңгер, ойшыл, ұрпақ тәрбиесіне сергек қараған  ұлт 

жоқ сияқты. Әрине, бұл- менің ойым. Дегенмен ұлттық тәрбие туралы зерттеу еңбектерді 

оқып-танысқанымда, бұл пікірімнің дұрыстығына көзім жетті. 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың: «Дүниеде тәуелсіз қазақ  елі бар. Әлемде егемен 

Қазақстан бар. Ең бастысы - бүгіннен нұрлы, бүгіннен кемел болашағы бар» [1,4] деген 

тұжырымы қазақ халқының мықты, ежелден қалыптасқан ұлттық тәрбиесі бар, олай болса, 

жастары да саналы, сапалы болып өседі деген сеніміне байланысты айтылған болар. 

Қазақстан Республикасының «Білім заңында»: «Білім беру  жүйесінің басты 

міндеті-ұлттық және адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім 

беру үшін қажетті жағдай жасау, жеке адамның шығармашылық, рухани мүмкіндіктерін 

дамыту», - деп атап көрсетілген [2,4]. Әрине, осындай ұрпақты тәрбиелеуде ең әуелі 

ұлтымыздың негізгі тірегі болып саналатын ұлттық тәрбиені пайдаланғанда игілікті 

нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Қазақ халқының батырлығы, адамгершілік қасиеті-

үлкенге құрмет, кішіге ізеттілігі, ер жүректілігі,елжандылығы, қонақжайлылығы, ақ 

көңілділігі, мәрттігі, намысқойлығы, сөзге шешендігі қазір әлемдік аренада анық 

танылған, оны шетелдік ғалымдар да, тіпті қарапайым адам да сөзсіз мойындайды. Бұл- 

тек бүгінгі мойындау емес, ғасырдан ғасырға жалғасқан ұлттық дәстүрдің нәтижесі. 

Осындай елді, оның қасиетті ұлттық тәрбиесі туралы даналығын  зерттеп, озығын 

өзгелерге көрсетуге неге ұмтылмасқа.Мен дипломдық жұмысыма әдейі осы тақырыпты 

таңдадым.Ұлттық тәрбие барда, барлық дүниенің дұрыс болатынына көзім жеткендей. 

Әрбір патриот адам өз ұлтының жақсы қасиеттерін бойына сіңіріп, ұрпағын да ұлттық 

тәрбие негізінде тәрбиелеуі керек деп ойлаймын.  Елбасымыздың: «Жастарды 

қазақстандық патриотизмге шығармашылық жағынан  дамыған жеке тұлға ретінде 

тәрбиелеу қажет. Бүгіннен бастап ұлттық мінез құлық, биік талғампаздық, тектілік, 

білімділік, ұлттық намыс қасиеттерін  сіңіріп қалыптастыруымыз керек»деп ерекше 

тоқталғаны халқымыздың ұлттық тәрбиесін бағалағанынан деп түсіну керек [3,4]. 

Қазақ халқының ауыз әдебиетінде жас ұрпақты отансүйгіштікке, елін сүюге 

тәрбиелейтін жалынды жырлары бар. Соның бірі-батырлар жыры.Аталмыш жыр-ауыз 

әдебиетіндегі ең бай да көне жыр. Кейде қаһармандық жыр деп те аталады. Батырлар 
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жыры халық өмірінің тұтас бір дәуірін қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың 

сыртқы жауға қарсы ерлік күресін,ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды 

бейнелеп береді.Фольклордың өзге жанрларға қарағанда көтерер жүгі ауыр.Халық 

тарихында орын алған оқиғалар жинақталып, осы әрекеттердің ел тарихындағы мәні де 

қоса суреттеледі. Оқиғаның ортасында халық қаһарманы, батыр суреттеледі. Жырдағы 

оқиғалар осы кейіпкердің іс-әрекетіне, таным-түсінігіне, ерлігі мен  мінез құлқына 

байланысты жүріп отырады. Халық жыр арқылы тәрбиеленіп, оның кейіпкері-батыр 

арқылы ерлікті, елін,атамекенін жаудан қорғаған сүйікті жанды танып-біліп, сондай 

болуға ұмтылады. Батырлық, намысқойлық, отан сүйгіштік, елі үшін қасық қанын қиюға 

дайын болу, жауға қатал болу, оған туған жердің топырағын басқызбау жолында қолдан 

келетін бар амалды жасауға ұмтылу, керек десеңіз , жанын қию тәрізді көзсіз ерлікке бару- 

батырлар жырында жиі кездесетін көріністер. Батыр тұлғасы әрқашанда елі үшін жанын 

аямай күресетін, асқан патриот, жақсылыққа жаны құмар, ізгі жан. Ол жауына 

қаншалықты қатал, мейірімсіз болса, туған-туысқан, ел-жұртына, отбасына соншалықты 

мейірімді,жүрегі жұмсақ, аңғал да ақ көңіл жан. Осындай батырлары жырланатын, рухты 

көтеретін жалынды сөздері жанды еліктіретін,қаһармандық оқиғалары мен  ерлік 

күрестері суреттелетін батырлар жыры жас ұрпаққа тек қана саналы тәрбие, ізгілікті тәлім 

береді.Жастайынан батырлар жырын оқып өскен ұрпақ өз елінің қадірін біліп, ел бірлігін 

көздеп,  отанын өмір бойы қадірлеп, оны жаудан, жаман істерден қорғап өтері даусыз. Бұл 

арада қазақ ұлтының патриоттығы, елжандылығы, халқы үшін жанын қиюға дайын 

болғаны, рухының биіктігі анық байқалады. Олай болса, батырлар жыры арқылы ұлттық 

тәрбиенің қайнар көзімен сусындап, ата-баба аңсаған мәңгілік елді орнатарымыз даусыз. 

Жастарымызды батырлар жырында суреттелетін Қара қыпшақ Қобыланды, Алпамыс, 

Қамбар, Ер Көкше, Ер Қосай, Ер Тарғын, Едіге, Сұраншы батыр тәрізді қаһарман ерлердің 

батырлығы қазіргі ұрпаққа өнеге болуы керек, білімгерлер осы батырлардан үлгі алса, 

шын мәнінде мәңгілік Қазақстанның болуы мүмкін деп ойлаймыз. Осы сөзімізді 

Елбасымыздың: «Қазақ баласын ұлтжандылық, отаншылдық сезімде тәрбиелеу-білім 

берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғары оқу орнына дейінгі барлық ұйымдардың 

міндеті. XXI ғасырда өз ұлтын сүйген, бірлікте болған халық қана тұтастығын сақтап 

қалады» [2,14] - деген сөзімен тұжырымдағымыз келеді. Жастарды отансүйгіштікке, 

елжандылыққа тәрбиелеу «Батырлар жырындағы» батырлық идеяны сезінуден, батыр 

бейнесін біліп-танудан , ұлттық тәрбиеміздегі ерлікке ұмтылдыратын тәлім-тәрбиені 

насихаттаудан басталатынын жастар құлағына құя беруде екенін  ұмытпауымыз керек. 

Әдебиетші ғалым М.Ғабдуллиннің: «Қазақтың батырлар жырының қай-қайсысын алсақ 

та, бәрінде ел бірлігі мен Отан қорғау, отансүйгіштік мәселесі бірінші кезекте 

тұрады.Батырлардың ойы мен арманы, ел мұңы халық тағдырымен ұштасып жатады»-деуі 

батырлар жырының үлкен тәрбие бесігі болғандығын танытады [4,31]. 

  Батырлардың қаһармандық бейнелері-тарихи ерлік дәстүрлері арқылы батырлар 

бойындағы қайталанбас қасиеттерді негізге ала отырып, рухы мықты тұлғаны 

тәрбиелеудегі әлеуметтік құбылыс. Қазақ ауыз әдебиетіндегі батырлар жырын рухы биік 

жеке тұлғаны қалыптастырудағы  ата-бабаларымыздың қаһармандық , батырлық, ерлік, 

отансүйгіштік тәлім-тәрбие беру идеалдарының жиынтығы деп атауымызға да болады. 

Батырлар жыры-халқымыздың сан ғасырлық жемісі, сонымен қатар қазақ 

халқының басынан кешірген сан қилы тарихи оқиғаларының куәсі.Ұлттық тәрбиеміздің 

қайнар көзі ретінде саналатын батырлар жыры ауыз әдебиетінде көптігімен де 

ерекшеленеді. Заңғар жазушы М.Әуезов: « Бақыт іздеп ғасырлар бойына сахараны шарлап 

шарқ ұрған қазақ халқы...бізге ең асыл мұра-батырлар жырын мұра етті. Жыршы халық , 

ақын халық  есте жоқ ескі замандардан бастап дарыған ақындық даналығын қапысыз 

жұмсап, өзінің рухын ұмытылмас эпостық дастандарда бейнеледі»,- деп, халық 

творчествосына осылай жоғары баға береді [5,11]. 

Халық ауыз әдебиетінде батырлар жырының сипаты, мазмұны айқын.Ол-халықтың 

тыныш, бейбіт өмір сүруді көксеген арманынан туындайды. Елге, ерінбей еңбек етіп , 
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оның игілігін көруге қорған керек. Сол себепті халық  батыр бейнесін риясыз жақсы көру 

сезімімен суреттеп, оған  керемет күш, ақыл, парасат, биік рух, адалдық қасиеттерін 

жинақтап, ерекше тұлға түрінде сипаттайды. Бұл-халықтың өзін құрметтеген батырға 

деген сыйы.Батырлар жырының идеясы-ерлікті мадақтап, ездікті сынау.Осындай тамаша 

жырлар бүгінгі ұрпаққа өнеге болып, бойымыздағы жақсы қасиетімізді, әсіресе 

отансүйгіштік пен елжандылығымызды қайта оятуы сөзсіз. Жоғары рухқа толы эпостық 

жырларды қолға қайта алып бір оқысақ, рухани өмірімізге жағымды әсер етіп, 

Қазақстанымызды шын сүюге, елімізді, қазағымызды қастерлеп, құрметтеуге қайта бастар 

еді. Шетелге оқу іздеп кетіп, сол жерде қалып қойған отандастарымызға ой салар еді. 

Қазақтай ұлы ұлты барын, Қазақстандай егемен елі бар екенін, шалқар жері, мәдениеті 

мен әдебиеті, дәстүрі мен салтын танытатын өлмес мұра-ұлттық тәрбиесі бар екенін еске 

салып, туған елге деген сағынышын оятар еді. Батырлар жыры халқымыздың өткен 

өмірінің жанды көрінісі ретінде халық мүддесін қорғайтын рухымен, қоғамның ілгері 

басуына қажет мінез-құлықты адам бойына сіңіруімен, ұлттық тәрбиені қастерлеуімен 

күшті.Сол себепті  батырлар жыры адамды тәрбиелеу құралы ретінде, әсіресе ұлттық 

тәрбиемізді қадірлеуімен ерекше бағаға лайық.  

   Батырлар жыры арқылы қазақтың ұлттық тәлім-тәрбиесін көрсетуге ұмтылу-

бүгінгі күннің де өзекті мәселесі болып отыр. Жас ұрпақты елін, жерін шын сүюге, нағыз 

елжанды азамат болуға тәрбиелеу-егеменді Қазақстанның басты мақсатының 

бірі.Президентіміздің «Болашаққа бағдар-рухаи жаңғыру» мақаласында ұлттық 

кодымызды сақтау, санамыздың қайта жаңғыруы, ұлттық дәстүр-салтымызды, рухани 

құндылықтарымызды, оның ішінде, ұлттық қасиеттеріміздің озыған сақтауды ұсынады. 

Сол озықтың бірі-ұлттық тәрбиеміз. Ауыз әдебиеті үлгілеріндегі ұлттық тәрбиемізді 

сараптап, өнегелік тұстарын қайтадан өз бойымызға сіңдіру ұлттық деңгейіміздің сапасын 

көтеріп, қазақ халқының әлем елдері қатарындағы орнын биіктете түсуі мүмкін деп 

ойлаймыз. 
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Шығармаларын биік талғаммен жазатын жазушы Роза Мұқанова адам 

тағдырын, оның рухани әлемін психологиялық тұрғыдан сенімді, жан-жақты, терең 

ашып көрсете алған психологиялық прозаның шебері деуге негіз бар. Шығармада 

қоғамнан аластатылып, адамдардың мазақ-күлкісінен әбден зәрезап болған Ләйлі қыздың 

ішкі жан айқайын шығармасына арқау еткен ,әйел баласының ішкі нәзік психологиясы 

ғана суреттелмейді, үлкен тарихи-саяси мәселе де көтеріледі.Мақалада ел тағдырына 

жаны ашымай, кабинетте отырып, басқа халықтың тағдырын атүсті шеше салатын 

саясаткерлердің кесірінен бодан халықтың қарапайым халқы азап шегетінін алға тарқан 

жазушының «Шерменде» шығармасы талданды. 
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Түйін сөздер: Роза Мұқанова, психологиялық проза,ел тағдыры,проза 

шебері,саясаткер,қарапайым халық. 

   

ПСИХОЛОГИЗМ В ОЧЕРКЕ "ШЕРМЕНДЕ" РОЗЫ МУКАНОВОЙ 

 

Каримова Г.С.,  

                          научный руководитель, PhD доктор 

                          Уатаева С.Т.,  

студентка 4 курса академии Кайнар 

 

Роза Муканова является мастером психологической прозы, пишущая свой 

сочинения с особым мастером, которая всесторонне и глубоко показала судьбу человека, 

его духовный мир с психологической стороны. В основу сочинения легли не только сюжет 

угнанной из общества Лейлы, уставшей от насмешек людей, внутренняя психология 

слабой женщины, но большая историческая политика. В статье "Шерменде" 

обсуждались политики,сидящие в кабинете и не думающие о судьбе народа, решающие 

судьбу каждого легко, не задумываясь глубоко. 

Ключевые слова: Роза Муканова, психологическая проза, судьба народа, мастер 

прозы, политолог, простой народ. 

 

PSYCHOLOGY IN THE ESSAY "SHERMENDE" BY ROZA MUKANOVA 

                

Karimova G.S.,  

scientific director PhD doctor 

               Uataeva S.T., 

is a student of 4_th course of the Academy of Kainar 

 

Roza Mukanova is a master of psychological prose, writing her own sympathy with a 

special skill, which is all-rounder and deeply revealed the fate of man, his spiritual world with 

sychological side. In the basis of works went to not only the plot stolen from society Leila, tired 

of ridicule people internal psychology weak women but most historical policy. In the article 

"Shermende" discussed the policies sitting in the office and not thinking  the destiny of people. 

Keywords: Roza Mukanova, psychological prose, the destiny of people, master of prose, 

political scientist, a simple people. 

  

«Ең парасатты проза – дәл және қысқа жазылған проза» деп А.С.Пушкин 

айтқандай, әңгіменің ерекшелігі – жинақылығы, ал «нағыз күшті, нағыз құдіретті проза – 

жинақы проза, одан басы артық, айтпауға болатын жайдың бәрі алынып тасталған да, тек 

айтпауға болмайтын шындық қана қалған» деген анықтаманы  орыс әдебиетінің 

классиктері берген болатын [1, 303]. Әңгіме турасында осыншалықты анықтама, 

дәйектемелерді жинай келе, осы айтылғандардан әріге барып, бәріне бірдей ортақ 

анықтама жасап тырысу бос әрекет секілді. Ғалым С.Қирабаев қазақ әдебиетінің 

тәуелсіздік кезеңіндегі жазушылар жайлы былай дейді: «Соңғы жылдардағы әдеби 

процестің бір ерекшелігі – талантты жастардың әдебиетке көптеп келуі... Он-он бес 

жылдардың айналасында әдебиетке келген топ та біраз іріктеліп қалды. Олардың талантты 

өкілдері осы дәуір ішіндегі әдеби процеске белсене араласып, әдебиетіміздің жаңа 

ізденістерін, табыстарын байытуға үлестерін қосып жүр. Олар өз дәуірі шындығының 

жанды суретін ғана емес, замандастарының ішкі сезім күйлерін, оларды толғандырған ой-

пікірлер байлығын ала келді. Жастардың жазу мәнерінде білімділік, мәдениеттілік 

сезіледі. Шындыққа әр көзбен қарап, әрқайсысы әр жағынан толықтыру арқылы олар 

әдебиет дүниесін байытуға едәуір үлес қосуда» [2, 9-10] деп  қазіргі жазушылардың 

рухани  күшін  бағалаған. Тәуелсіз қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар жазушы, драматург, 
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аудармашы Р.Мұқанова да шағын жанрда біршама ауыз толтырып айтарлықтай әрі тың 

тақырыптағы дүниелер тудырды. Жазушының тағы бір ерекшелігі – қазақ әйелдерінің 

қиын өмірін, олардың қилы тағдырын, ішкі жан-дүниесін тереңдей суреттеуінде. Атап 

айтар болсақ, «Қаралы төбедегі» Ләйлә, «Жан азабында» ана, «Жарық дүниеде» Дариға, 

«Шықпайтын есіктегі» Ғалия, «Құдірет-киедегі» Өлең шеше, «Сормаңдайдағы» Бану, 

«Күнәдағы» Бану – автор шығармашылығында орын алған қадау-қадау образдар, сан қилы 

тағдыр иелері, қазақ әйелдерінің жинақталған бейнесі. Олардың бәрі ойдан шығарылған 

емес, өмірдің өзінен ойып алынған кейіпкерлер. Автор жеке адамның тағдырын жіті 

суреттеу арқылы қоғамда орын алған әлеуметтік жағдайларды баян етеді. Сондай бір 

драматизм элементтері, трагедияның қалың бояуы молынан кездесетін көркем шығармасы 

– «Шерменде» әңгімесі.      

 «Шерменде» әңгімесі – адам психологиясын өзгеше өрнекпен бедерлеген туынды. 

Шағын жанрдағы бұл туындының көтерген идеялық салмағы ауыр. Мұнда тек әйел 

баласының ішкі нәзік психологиясы ғана суреттелмейді, үлкен тарихи-саяси мәселе де 

көтеріледі. Ел тағдырына жаны ашымай, кабинетте отырып, басқа халықтың тағдырын 

атүсті шеше салатын саясаткерлердің кесірінен бодан халықтың қарапайым халқы азап 

шегетінін алға тартады жазушы. Қытай жерінде қалған қандас бауырларымыздың 

тағдырының соншалықты ауыр болғандығын бір ғана Мағи қыздың тағдырын оқу арқылы 

анық сезінеміз. 

Ананы баладан, баланы анадан айырған зарлы жылдың қасіретін, яғни Қытай 

жеріне қоныс аударған қазақтың атамекенге аяқ астынан көш түзегенде, ата-анасын көре 

алмай, қош десе алмай, нағашылап кеткен жиен, оқудағы жалғыз қыз артта қалған 

тағдырды, қасіретке белшеден батып, туғанды қарайламай, көкірегіне қан құйылған қазақ 

тағдыры жайындағы «Шерменде» әңгімесінде автор диалогқа сараң болса да, аз нәрсемен 

көп мағына береді. Атажұртпен қауышуды көксегенімен, өзегін өртеп, жанын 

шырқыратқан, сыздатқан шер – соңында, қытай жерінде қалып бара жатқан ата-ана, 

бауыр-іні, апа-қарындас болатын. Солардың бірі – Мағидың тағдырын бей-жай оқу 

мүмкін емес. Мағидың апалап аңыраған даусы, жер-жаһанды дір еткізіп, ышқына жылаған 

сәтіндегі сөзі: 

 Мағаш, Мағатай, Мағисәруар. Құлыным, жылама, жылама! Қайтеміз. Әлі де бір 

үміт саңылауы бар шығар. Күйзелмеші. 

 Мұғалім...ім...мен жалғыз қалдым ғой. Мені тастап бәрі кетіп қалыпты. Мен енді 

жалғы............з қалдым. Менің ешкімім де жоқ енді. 

 Кім жалғыз қалмады дейсің, бәрі көшіп кетіпті. Туыс-туған түгел... түп-түгел 

тайлы-тұяғымен... – деп мұғалімі Мағисәруардың иығынан қаттырақ қысып бас 

салып, жылады-ай келіп.  

 Мені кімге тастап кеттіңдер? Неге мені қалдырып кеттіңдер? Кімге сеніп 

тастадыңдар? Оқымай қалғыр оқуға несіне кетіп едім! [3, 61]. 

Диалогты шығарманы кейіпкерлерінің өзара айта салған әңгімесі деп қана 

қабылдамау керек, ол – туындының мазмұнын ашуға, кейіпкер характерін сомдауға, автор 

идеясына қызмет ететін көркемдік құрал. Көркем шығармада характер  табиғаты мен 

кейіпкердің болмыс-бітімін, ой-сана, ақыл деңгейін ашып көрсетуге мүмкіндік беретін 

маңызды құрал диалог болып табылады. Кейіпкердің аузына салынған сөз арқылы уақыт 

тынысы, әлеуметтік жағдай, қоғамдық құбылыстар – бәрі-бәрі көрініс тауып жатады. Осы 

басталған жылау, қасірет Мағи қыздың өмірінің соңына дейін жалғасты. Мағи қыз 

өмірінде бірінші рет қасірет шегіп, жаны шыр-шыр етіп, торға түскен торғайдай қанатын 

сермеп, ата-анасы ілескен көш соңына көзіне қан толып, көш керуен осылай кетті деген 

қара жолға қамығып, зарығып ұзақ қарап, қан жұтты.  

Әңгімені оқи отырып, ата-анасына жетуді ғана ойлап безек қаққан 14 жастағы 

қыздың қайсарлығына тәнті боламыз. Қазақ жеріне жаяу қашып, аяқтарынан әбден тозып, 

тау асып, су кешіп, түн қойнауын тілгілеп, өзегін өртеген ащы жаспен алыса отырып, 

арып, ашып жеткен өрімдей жас қызды алдап, мата мен тас шайға айырбастап жіберген 
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сатқын, жансыз, қарауыл шалдың арсыздығына күйінбейтін, күймейтін оқырман болуы 

мүмкін емес. 

 Менің әкем де, шешем де осында. Қытайда ешбір туысым жоқ, бәрі осы жаққа 

көшіп кеткен. Мен солар үшін келдім емес пе? 

 Әй, сен немене деп мыңқылдап тұрсың өзі. Отыр машинаға. Мұнда ешкімің де жоқ, 

бос сөйлеме! Мына өкімет адамдары сені өз еліңе аман-есен апарып салады. Өзің 

қыз бала екенсің, сонша жер жаяу жүріп, қалай тірі келгенсің. 

 Тірі келмесем, жолда өлер едім. Тірі келдім екен, енді ешқайда бармаймын! – Мағи 

қазаққа тесіле қарады. 

 Жасы үлкен қазақ адамы ғой ден сеніп едім. Мені құдай тас төбеден ұрған екен ғой. 

Сен менің көзімді бақырайтып қойып, алдап, кешке дейін күттіріп, жамандық 

жасайтындай не жазып едім. 

 Өй, қыз, сарнама! Әйтпесе, аяғыңды аспаннан бір-ақ келтіремін. 

 Аяғымды аспаннан келтіргенің осы емес пе? [3, 66]. 

Мағи қыз жерге етпетінен түсіп, құшағымен қара жерді бауырына алып еңіреді, 

денесі дір-дір етіп, жиырылып, жауырыны селкілдеп, ашынып жылады. Қыз басына 

түскен қасіреттен қан жылап жатыр. Маңдайы тасқа тигенде барып қатігездік пен 

сатқындық дегеннің қандай болатындығын сезінгенін автор әсерлі баяндайды. Бір сөзбен 

айтқанда жазушы қыз жанының трагедиясын тереңдей суреттей отырып, ішкі жан 

сарайын айқара ашу арқылы өз оқырмандарына махаббатқа толы қыз жүрегінің лүпілін, 

оның нәзік дірілін сезінуге мүмкіндік береді. Қор болған тағдыр иесінің аянышты 

жағдайын ешбір қазақтың басынан өткермегенін қалайды автор. 

Авторлық баяндау – кейіпкер ойының жалғасы, еске түсіруден, елестен туындаған 

оның ішкі монологын жеткізуші. Бұл – жазушы  әңгімелерінің стилінің ерекшелігі екендігі 

байқалады. Сондай-ақ, бір оқиғаға кейіпкердің көзқарасы мен автордың көзқарасы қатар 

беріліп, оқырманға ой сала отырып суреттеуі жазушының өзіндік шеберлігі екендігіне көз 

жеткіземіз. Яғни, кейіпкердің иррационалды ой қозғалысы, психологиялық жай-күйі 

Р.Мұқанованың барлық шығармаларында кездеседі [4]. Сонымен, автор 

шығармаларындағы басты ерекшелік – кейіпкерлерінің жан-дүниесін психологиялық 

толғаныс үстінде ашуға ден қоюын кез келген әңгімесінен байқауға болады.  

Терең психологизм дәлдігі, сенімділігі үшін диалог қандай қызмет атқарса, 

монологтың да идеялық – көркемдік орны сондай үлкен. Сондай бір монологқа мысал 

келтірсек: «жан-дүниесі тас-талқан болып, жігеріне құм құйылып, үнсіз қалды. Неге 

Секендермен бірге мен де тұрып кетпедім. Үйіме жеткендей шөптің үстіне несіне 

қонақтап алып едім. Бейтаныс адамға несіне сене қалып едім. Өзім кінәлімін, бар кесапат 

өзімнен. Өзім істедім, өзімді-өзім сорлаттым. Осынша қиналып, әрең жеткенде, үмітім күл 

болып, өкініште қалдым-ау, құдай-ау. Тәтемді бір көріп кетсем де армансыз едім-ау. 

Мынауым өзіме де, оларға да бір қасірет болды ғой» [3, 67] деп Мағи еңіреп келеді, жетім 

ботадай жүректі ауыртып боздап келеді. Көзінен бұршақтап дөңгелей түскен ірі-ірі жастар 

тырс-тырс тамады. Автор оқырманның психологиясына қатты әсер етіп, көзіне жас 

алдыратын жолдарды шебер жеткізеді. Баланың көкірегі кекке толы, кейде ызаға булығып 

қалшылдап кетеді. Онымен бірге сенің де жаның ауырып, жүрегің сыздайды. Адам айтса 

сенгісіз, осынша жерді жаяу жүріп, табанынан таусылып, әрең тегенде, елге келіп, әке-

шешесінің тұрағына қол созым жер қалғанда, қытайлар желкесінен бүре түсіп, сонау өзі 

тастап кеткен, қашып шыққан қу далаға, әке-шеше, бауырлары жоқ мүсәпір далаға 

Мағиды қайта алып келе жатыр. Бала жүректі қан жылатып еш санаспай, тіпті сөйлеспей, 

ұшыртып алып келеді. Самұрық құстың аузындағы жемтіктей бұл байғұс жанұшырып 

жұлқынады, бірақ жонынан тастай қатып тістеген қытайлар одан айрылар да, жіберер де 

емес. Тұнған лиризм, адамның ішкі дүниесін қопарып тастайтын қуатты сөздер. Тіпті 

Мағидың ғана емес, әкесі Зейнолланың да қызының аяусыз, баянсыз тағдырына налып 

айтқан: «Баланы анадан, әкені баладан тірідей адастырып қояды деп кім ойлаған. Сәби 

жүрегіңе ержетпей жатып жара салып қойдым ба, Мағытайым. Тағдырдың жазғаны деп 
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жазғырдың ба сол түнді. Әлде, «әкемнің қаталдығы» деп кінә арттың ба, құлыным. Тірі 

жүрсең, аман болсаң, жүздесерміз, кездесерміз. Бірақ қай күні, қандай жағдайда 

кездесерімізді бір құдайдың өзі біледі. Туған үйіңе келіп тұрып, жетіп тұрып, адастырған 

қай құдай сені. Өкініп кеттің-ау бұл жолы. Өкініп, өксіп кеттің-ау. Сенің келе жатқаныңды 

сезсем, түн жамылсам да жол үстінен күтіп алмас па едім. Дәмі құрғыр тартпады деген 

осы ма. Сені кері қайтаратындай, ата-анаңнан айыратындай кінәң не? Қаны қатқыр, не 

деген опасыз жандар еді. Шырылдаған сені қалай ғана қиып, оп-оңай жат қолына тапсыра 

салды десейші. Қарғам-ай, торғайдай тозып жеткенде айрылып қалдық-ау» [3, 69]. деген 

сөздері адамның іші-бауырын елжіретіп, тағдыр адастырған жанға деген аяныш сезімін 

оятады. Расында да Мағи қыз өкініп кетті, өксіп кетті. Еліне, туған жеріне жеткенше 

қажырлылық, табандылық, қайсарлық танытып, қорықса да, тоңса да, аш құрсақ болса да, 

басын қатерге тігіп, қыңқ деп дыбысын шығармаған өжет, батыл қыздың ішкі сеніміне 

сөлкеу түсіп, морт сынды. Алдағы қайғы-қасіретке толы күндеріне үнсіз көніп, кете 

барды, сатқындықтың құрбаны болды. Бір қарағанда табиғатынан өжет, батыл мінезді 

Мағидың жуасып, бәріне амалсыз көнуі Т.Ахтановтың «Боран» туындысындағы өр 

мінезді Қоспанның неміс тұтқынында болып, бар азапты көрсе де кінәсіздігін дәлелдеуден 

гөрі іргесін елден бөлек салатын тұйық, жуас қылған тағдырына ұқсайды. Екеуі де 

тағдырдың құрбаны, екеуінің де мамыражай өмірін зорлықшылдар жоқ қылды.   

Зерттеуші Г.Пірәлиева «тегінде, адамның рухани әлемін, ішкі драматизмін 

талдауды талап ететін психологиялық прозаға тән ең басты қасиет – оның 

шыншылдығында, нанымдылығында, тазалығында болса керек. Егер де кейіпкердің ішкі 

жан дүниесінен, оның іс-әрекетінен, табиғатынан бір жалғандық байқалса көркемдік 

шындықтың көзден бұлбұл ұшқандығы» [5,23] деген сөздерін назарға алар болсақ, оңай 

жерден халық жауын тауып алған қытайлар қаршадай қыздың желкесінен бүре түсіп, ол 

самұрық құстың аузындағы жемтіктей жанұшырып, олардың алдында ешқандай жазығы 

жоқ болса да, таяқ жеп, бүрсеңдеп жүгіріп келе жатқан Мағи образын автор барынша таза, 

нанымды сипаттаған. Мағи образы – жасандылықтан ада, риясыз шындықпен берілген 

образ, шерменде десе шерменде. 

Өмірінің үштен екі бөлігін тар қапаста, түрмеде өткізген Мағи қыз шынында «ар-

ождан тұтқыны» еді. Ол ешкімнің ала жібін аттаған жоқ, ешкімге жамандық жасаған жоқ. 

Бар арман-мақсаты жат жерде жалғыз қалмай, ата-ана, бауырларымен бірге туған жерінде 

өмір сүру болатын. Бірақ бейкүнә жанның қанаты қайырылып, сатқындықтың отына 

аяусыз шарпылды. 

Түйіндей келе, шығармаларын биік талғаммен жазатын жазушы Роза Мұқанова 

адам тағдырын, оның рухани әлемін психологиялық тұрғыдан сенімді, жан-жақты, терең 

ашып көрсете алған психологиялық прозаның шебері деуге негіз бар. Бұл ойымызды 

автордың экология қасіретінің тірі куәсіндей болған Ләйлә қыздың тағдыры жайында 

жазылған «Қаралы төбе» («Мәңгілік бала бейне») атты прозалық-драмалық туындысының 

жеткен жетістіктері де растайды. Ол шығарманы оқып отырғанда да қоғамнан 

аластатылып, адамдардың мазақ-күлкісінен әбден зәрезап болған Ләйлі қыздың ішкі жан 

айқайы ешкімді бей-жай қалдырмасы анық. Роза Мұқанова шығармашылығы жөнінде 

зерттеуші Ұ.Ибрагимова «Өз білігіндегі өрнек өлшемімен оқшаулана көзге түскен 

қаламгерлердің әрбір жаңа әңгімелерін оқыған сайын шыңдала түскен шеберлік деңгейіне 

таңырқай тамсанамыз. Әлеуметтік өмірдегі әр түрлі оқиғалар мен қоғамдағы сан қилы 

құбылыстарға үн қосып, қаламгер ретіндегі көзқарасын өзіндік ізденістерімен көркемдей 

жеткізетін ол қоғамдық күрделі мәселені әбден пісуі жетілген сәтте, айтылуға тиісті 

мерзімінде айтып, жаза біледі. Ол бүгінгі таңда қылаң беріп келе жатқан құбылыстар мен 

шешуі табылып үлгірмеген жайттарға дер кезінде назар аударып, түп тамырын қопара 

тереңнен қозғап оқырманның көз алдына мөлдіретіп жайып салады. Қысқы жанрдың қыр-

сырын мейлінше меңгерген жазушы шығармаларында өмір шындығының қарама-

қайшылықтарын барынша терең мәнінде бейнелуге тырысады» деп осы мақсатта айтса 

керек [6,71].  
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Мақалада Желтоқсан тақырыбы проза, поэзия, драма жанрларында кеңінен 

көрініс тапқандығы сөз болады. «Өлең деген жайшылықта емес, қайшылықта туады» 

демекші, ақ қар, көк мұзда болған бұл оқиға жайында қазағым, елім деген ақындарымыз 

жырлаған дүниелерді сөз етуге бекіндік. Себебі, поэзия қазақ әдебиеті тарихында 

қашаннан-ақ жауынгер жанр екендігін мойындатып қойған.  

Байыптап қарасақ, желтоқсан оқиғасына қатысқан танымал ақындарымыз да, 

қазақ поэзиясында ерекше танылған әйел ақындарымызбен қатар, сол оқиғаға қатысып, 

куәгері болған жандар да өз шығармаларын арнаған екен. Ал өзінің азаматтық 

позициясына адал болу арқылы халық санасына әсер еткен ақындардың қатарында 

бірқатар әйел ақындарды айтуға болады. Солардың бірі – Күләш Ахметованың 

шығармалары. 

Түйін сөздер: проза, поэзия, өлең, қазақ әдебиеті, әйел ақын, Күләш Ахметова, 

азаматтық позиция, Желтоқсан оқиғасы.  

 

 

 

ВОСПЕВАНИЕ ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ В КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Каримова Г.С.,  

 научный руководитель, PhD доктор 

                                                 Думшебаева А.Р.,  

студентка 4 курса Академии Кайнар 

 

В статье тема декабрьской событий широко отражена в жанре прозы, поэзии и 

драмы. Говоря «поэзия порождена конфликтами, а не великолепием», мы имеем в виду 

произведения поэтов, которые рассказывают о нашем народе, во время декабрьской 

событий. Потому что поэзия давно признана воинским жанром в истории казахской 

литературы. Поэты, принимавшие участие в декабрьских событиях, а также поэтессы,  

хорошо известные в казахской поэзии, присутствовшие там и ставшие свидетелями 

этих событий посвящали этой теме свои работы и произведения. Среди поэтов, на 

которых повлияло их добросовестное отношение к их гражданской позиции, можно 

http://engime.org/sabati-tairibi-mhtar-euezov-v4.html
http://engime.org/sabati-tairibi-mhtar-euezov-v4.html
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привести в пример ряд поэтесс. Одной из которых являются - работы Куляш Ахметовой. 

Ключевые слова: проза, поэзия, поэзия, казахская литература, поэт, Куляш 

Ахметова, гражданская позиция, декабрьские события. 

 

DECEMBER EVENTS IN KAZAKH POETRY 

 

Karimova G.S., 

Supervisor, PhD doctor 

                                                                          Dumshebayeva A.R., 

 the student of the 4th course of Kainar Academy 

 

In the article the theme of December  events was widely reflected in prose, poetry and 

drama. It is said that poetry is the result of conflicts, not a celebrity, and we take into account 

the poem, telling us about the people and the Kazakhs, the poem written about the events taking 

place on white snow and ice-crusted ground. I must say that poem  has long been described as a 

military genre in the history of the Kazakh literature. So, the poets participated in the December 

events,  as well as poetesses well known in Kazakh poetry, who took part there and who 

witnessed these events dedicated their works to this topic. Among poets, influenced by their 

conscientious attitude to their civil position several poetesses can be cited as an example. One of 

them is the work of Kulyash Akhmetova. 

Key words: prose, poetry, poetry, kazakh literature, poet, Kulyash Akhmetova, civil 

position, December events. 

 

Қазақ елінің егемендігі, тәуелсiздiк туралы сөз болғанда, ең бірінші ауызға 

алынатыны – ұлт тарихындағы 1986 жылғы қанды оқиға – Желтоқсан көтерiлiсi. Расында 

тәуелсiздiктiң бастауында Алматыда тұтанып, бүкiл  елiмiздi шарпыған Желтоқсан ұлт-

азаттық көтерiлiсi тұр. Желтоқсан тек қазақтарды ғана емес, Одақтың бұғауындағы өзге 

ұлттарды да оятты. Қазақ жастарының Кеңес Одағы халықтарының «ар-ожданы» 

саналатын партия шешіміне қарсы тұрып, дербестік ұранын көтеруін ол уақытта ешкім де 

күтпеген еді. Дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі империяның 

құрсауында шынжыр боп шырмалған, бұғау боп күрмелген қазақ халқының ұлттық езгіге 

қарсы үздіксіз күресінің заңды жалғасы болып табылады. Бабаларымыздың: 

Еділді келіп алғаны, 

Етекке қолды салғаны, 

Жайықты келіп алғаны, 

Жағаға қолды салғаны – дейтін зар заманнан басталған талайлы тағдырының, 

арман-мақсатының, күрсінісі мен күңіренісінің бар болмысын танытатын қайсар өрлігінің 

жалғасы. 

1986 жылы қазақ жерінде орын алған Желтоқсан оқиғасының орын алуына негіз 

себеп болған – ұлтсыздандыру саясаты екені және желтоқсан көтерілісінде ұлт мүддесінің 

аяққа тапталғандығы бүгінде бәрімізге де түсінікті жағдай. Бейбіт түрде алаңға шыққан 

қазақ жастары басына сапер күрегі тиіп, қыздары бұрымынан сүйрелгенде ғана аңсаған 

тәуелсіздіктің оңай келмейтінін түсінді. Бүгінде тарихи деректерде жазылып жатқан 

мәліметтерді оқып отырғанда, аяусыз жазалауға ұшыраған жастардың тартқан жан азабы 

мен тән азабы – халқымыздың сан ғасырлар күткен тәуелсіздігіміздің төлеуі екенін 

түсінеміз. Халықтың жүрегінде берік орныққан айтулы тарихи оқиға жөнінде қазақ 

қаламгерлері бүгінге дейін бірқатар елеулі көркем дүниелер тудырды. Желтоқсан 

тақырыбы проза, поэзия, драма жанрларында кеңінен көрініс тапты. «Өлең деген 

жайшылықта емес, қайшылықта туады» демекші, ақ қар, көк мұзда болған бұл оқиға 

жайында қазағым, елім деген ақындарымыз жырлаған дүниелерді сөз етуге бекіндік. 

Себебі, поэзия қазақ әдебиеті тарихында қашаннан-ақ жауынгер жанр екендігін 

мойындатып қойған. Байыптап қарасақ, желтоқсан оқиғасына танымал ақындарымыз да, 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 55 

қазақ поэзиясында ерекше танылған әйел ақындарымызбен қатар, сол оқиғаға қатысып, 

куәгері болған жандар да өз шығармаларын арнаған екен.  

«Желтоқсан алаңы» атты өлеңінде ақын М.Шаханов: 

Сәл аялдап, тағзым етпей бұл арадан өтпеңдер 

Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көк пен бел. 

Бұл жер, қалқам, асқақ рух жарылысы өткен жер, 

Қайта оянған ұлт намысы қанға бөккен жер 

Ерте есейген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер 

Жатты мұнда естен танып, күзге айналған көктемдер [1,31] – дейді. Ежелден-ақ, 

зират басына келгенде немесе ел үшін қасиетті орынға келгенде жүріп бара жатқан 

жолаушының өзі аялдап, тағзым ету дәстүрі бізде бұрыннан бар. Сондықтан да ақын 

желтоқсан алаңынан өткенде оның егемендігіміз үшін қасиетті екенін орын жастардың 

құлағына сіңіріп отыруды артық көрмейді және оған «асқақ рух жарылысы өткен жер» деп 

атау береді. Рух жарылысы деген тіркесті поэзияда алғаш болып ақын Мұхтар Шаханов 

қолданды. Ал сол қазақ жастарының санасындағы, жүрегіндегі, қала берді қанындағы 

«рух жарылысы» қаншама басқа да халықтарға сабақ, үлгі болды. Олай дейтініміз, Кеңес 

Одағының қанды шеңгелінен құтыла алмай отырған одақтас республикалар үшін де 

(Литва, Украина, Латвия т.б.) бұл өте маңызды тарихи бастама болды. Алматыдағы 

желтоқсан оқиғасынан кейін көптеген одақтас республикалар да бас көтеріп, Мәскеуден 

өзінің бостандығын, тәуелсіздігін талап ете бастады, оятты десе де болғандай. 

Ақын Ж.Бөдешұлы «1986. Желтоқсан» өлеңінде азаттық үшін болған соңғы 

күреске былайша жан бітіреді:  

Желтоқсанның желі ызғарлы, 

Көшені бойлап қан ақты. 

Шашынан сүйреп қыздардың, 

Ұлдарды итке талатты. 

Езгіден кеткен беті өліп, 

Ел тіріліп, оянды. 

Еркіндік еңсе көтеріп, 

Бұрышқа тықты ноянды [2,74]. 

Ақынның күйзеле отырып, тебірене отырып жырлаған өлеңінің артқан жүгі ауыр, 

белі қайысып тұр. Өзі желтоқсан болса, оның үстіне ызғарлы болса, тіпті аққан судың өзі 

қатып, мұз боп қалатыны белгілі. Ақын болса «көшені бойлап қан ақты» дейді. 

Желтоқсанның жанды суреті: ызғарлы қыс күнінде империалистер бейкүнә қыздардың 

шашынан сүйреп шыңғыртып, ұлдарын тірілей итке талатып, қанын судай ағызып жатыр. 

Жаның түршігеді, мұндай сұмдықты фашистер ғана жасайтын бұрынғы түсінік, бұрынғы 

әдебиеттерде. Міне, осылайша, Желтоқсан оқиғасы Кеңес Одағында орын алған талай 

былықтың, талай сұмдықтың бетін ашты. Отар елдерге қатігездік, қысастық, 

сұрқиялылықтың небір сорақы, асқынған түрлері жасалып жатқанын бүкіл әлем білді. 

Қалың ұйқыда жатқан қазақ оянып, тірілді, ел еңсесін көтерді. Міржақыптың мақсаты елу 

жылдан кейін орындалды, оның даусы елу жылдан кейін қазақ құлағына жетті. Қазақтың 

өрімдей жас қыздары мен жалынды жігіттері азаттық үшін алысып, намыс үшін шабысып, 

басын бәйгеге тікті, жанын берді. Ал бұл жағдай халқымыздың ұлттық сезімінің өсуіне 

расымен ерекше әсер етті. Өздерінің бейғам, ештеңеге мән бермей, бұйығы тіршілік кешіп 

жатқандарын түсінді. Халық қаһарманы Б.Момышұлы бейғамдықтың ұлт үшін аса қауіпті 

нәрсе екенін айтып кеткен болатын. Желтоқсан халықты осы бейғамдықтан белгілі бір 

дәрежеде айықтырды деуге болады. 

Ал өзінің азаматтық позициясына адал болу арқылы халық санасына әсер еткен 

ақындардың қатарында бірқатар әйел ақындарды айтуға болады. Солардың бірі – Күләш 

Ахметова. Қазақтың тәуелсіздік туралы ұғымын түбегейлі өзгерткен желтоқсан оқиғасы 

жөнінде ақын: 

Асқақ рухтың бұлқынысы  
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Ұмытуға бола ма сол дауысты, 

Өз елінен таппаған қорғанысты? 

Желтоқсанның дауылы шайқағанда 

Құлатпады арулар ар-намысты. 

Ұмытуға бола ма тірі тұрып 

Шыңғыртқанын аруды жігіт ұрып?! 

Қарындастың шырылдап жылағаны 

Қандастарға батпай ма түбі түрік?! 

Бар жұмбағын әлі ашпай тұр-ау сол маң? 

Жүрегімнен – қорлықтан қырау шалған – 

«Кімдер екен сол қайсар қыздар?» - деген 

Кетер емес бір дауыс сұрау салған... [2,68] – деп тебірене жырлайды. Я от басы, 

ошақ қасы тірлігімен қатар ел анасы деңгейіне дейін көтерілген, сонымен бірге, ер-

азаматтармен қатар жауға бірге қарсы шауып, ерен ерлігімен тарихта аты қалған қайсар 

қыздар аз емес.  Тұмар ханшайым, Бопай, Гаухар батыр, Айбике, Сапура, Мәншүк, Әлия, 

Хиуаз сынды бұрымды батырларымыздың жолын жалғастырған Ләззат, Сабира қыздар 

ерлігі мен нәзіктігі Күләш ақын өлеңінде қатар өріледі.  

Ақын Ақұштап Бақтыгерееваның Махамбеттің қылышындай өткір, отаншылдық 

асқақ рухы аңқып тұрған туындысы – «Ерлікті көзбен көрген күн» атты өлеңі. Мұнда 

желтоқсандықтарға рухани қолдау көрсеткен Жұбан ақын туралы сөз болады. Өзі де 

Желтоқсан оқиғасының құрбаны болған ақын үшін кешегі қанды қырғын тарихи оқиғаны 

ұмыту мүмкін емес екені белгілі. Мұз бен қар жамылған құздан да ызғарлы желтоқсан 

оқиғасының бар шындығын айтқан Жұбан ақынның батылдығы мен ұлтжандылығы, ары 

мен намысының, қала берді адамгершілік келбеті мен болмысы алдындағы адалдығы ақын 

қыз – Ақұштаптың жанын дір еткізіп, мәңгілік ризашылық сезімге ұласқан ой қалдырған 

болатын. Ақынның бұл туындысының фабуласында белгіленген жоспар бойынша  жаңа 

жылдық сәлем жолдап, құттықтау айту үшін «халықтың көзі мен құлағы, үні» отырған 

Жазушылар Одағына сол кездегі мемлекет басшысы Колбин келеді. Біреулер оны көріп 

қуанып, жалпылдап, жағдайын сұрап, жағымпазданып жатқанда, ешкімге бұрылып та 

қарамастан мінбеге Жұбан ағамыз шығады. Шығады да, найзағайды жарқ еткізіп, 

шындықты тіліп тұрып айтып береді. Кеудесін кере, тік ұстаған Жұбан ақын қазақша 

акцент, толқыған қатал үнмен:  

«Замандаспыз - деді оған, қатар жүрген.  

Желтоқсанның көргенше он алтысын 

Бір күн бүрын батсамшы батар күнмен». 

Қорғағанмын жаудан мен Совет елін, 

Әлі күнгі Отанды ән етемін. 

«Мен қазақпын!» – деуші едім біле тұра, 

«Шовинизм» дегеннің бар екенін. 

Ұрпағыма халім бар не дер енді, 

 Қорладыңдар бұл қазақ деген елді. 

Қыздарымды сүйретіп бұрымынан  

Ит таласын деп пе едім немеремді? 

Деп үйреттің мәңгүртсің; бәрің надан,  

Тіл мен діннен айрылды елім, бабам,  

Кеше аланда сабаған  – сенің тегің,  

Ал таяқты жегендер менің балам» [3,112] деген ақын мұнымен де шектеліп қалмай, 

орыстар өздеріңді бізге «ұлы ел» деп айтқызып алып, жетпіс жыл бойына қазақтың 

момындығын пайдаланып, қорлап келесіңдер, қазақтың кең даласы орыстың қолымен 

салған соры мен азабын әлі күнге шыдас беріп, тартып келеді. Қазақтың жерін трактормен 

таптатып, тың жерін игергенің аздай, билігін де, алтын кенін де иемденіп отырсың; тілі 

мен дінінен айрылған елге аз болғандай, онымен қоймай әлі күнге оның салты мен 
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дәстүрін басынып келесіңдер. Сол үшін де менің ақын жүрегім қаралы, қайғы-азапқа 

толы, сені құрметтеп, төріме шығарып, ойыңды бөлісіп, пікірлес бола алмаймын деп кесіп 

айтып, Жұбан ақын қасқайып тұрып қалғанда, залда отырғандардың барлығы «төбесінен 

жай түскендей, арқасынан құмырсқа жүгіргендей, жанары күлімдемей» іштерінен тынып, 

сілтідей тынып қалады. 1937 жылдардың қуғыны мен тепкінін аз көрмеген қазақтың 

данасы мен баласын ақын айтқан, өздері айта алмаған шындықтың деміне өртеніп бара 

жатса да, біраз уақытқа дейін қол созуға қорқып, тыпырлай алмай қалады. 

Жұбан – бөрі, өзгелер – қояндардай,  

Колбин жүзі сөл қанға боялғандай,  

Зал гуілдеп, бір кезде жер солқ етітіп,  

Ұйқысынан бар қазақ оянғандай [3,112]. 

Міне, осы өлең жолдары кез-келген қазақ баласын бей-жай қалдыра алмайды. Қай-

қасысының да жүрегін «Қазағымның ірілері-ай» деген мақтаныш кернейтіні шындық. 

Ақұштап ақынның «алдыңда ағаң болған қандай жақсы» деген сөзінің мәнін де, 

мағынасын да айрықша түсінесің. Өзін қоянға теңегенімен, осындай өлеңді тудырғаны 

үшін авторға кешіріммен қарайсың. Оның дуылдап қол соққанының өзін ерлік секілді 

қабылдайсың. Кеңестік империяның қас-қабағына жалтақтап өскен кешегі қазақ 

баласының бір күнде ес жиып, бір күнде бар шындықты жайып салуына мұрындық болған 

ақын – Жұбанның портретін Ақұштап ақын шебер сомдаған. Бұл өлеңнің оқырманына 

беретін патриоттық қуаты күшті, жалынды өлең деп танимыз. Жұбан ақынның осы ерлігін 

ақындардың барлығы дерлік жырға қосты. Осы қатарда Ш.Сариевтің «Желтоқсан» өлеңін 

айтуға болады. 

Ендігі кезекте желтоқсан оқиғасын өз көзімен көріп, соның бел ортасында жүрген 

бірқатар ақындарымыздың өлеңдеріне тоқталсақ. Желтоқсан оқиғасын азаттық алуға бет 

бұрған елдің тағы бір ақын ұлы Б.Шарахымбай былайша жырлайды: 

Өгей қала. Өгей жұрт. Өгей бәрі, 

Өгей дүние өгейсіп қарайды әні, -  

Көше толы сенделген тірі өліктер, 

Сары орыстың кездігі сорайғалы, 

Өгей дүние, өгей жұрт, өгей бәрі... [2,78] - деп басталған өлең  «Өгей дүние. Өгей 

жұрт. Өгей бәрі» деп аяқталады. Неге өгей?! Ақын неге бұл сөзді еспе қайталауға салып 

отыр? Өйткені, өз жерінде, өз елінің, өз ұлтының мүддесін көтергені үшін өз ұлы таяқ 

жеді, өлімге кесілді, атылды, асылды. Мұны көзімен көрген адамның ұмытуы мүмкін 

емес, керісінше, уақыт өткен сайын оның жарасы сыздап, ауырта түседі. Себебі, бұл 

қаншама жазықсыз жанның өмірін жалмаған, тоңмойын, қатігез «өгейлік» орын алған 

оқиға. Расында желтоқсандық жастарға көптеген алматылықтардың өздері де өгейлік 

танытты. Алаңнан ұстап алып, өлімші етіп ұрып-соғып, Шамалған, Боралдай сияқты алыс 

мекендердің сайларына машинамен апарып аудара салған өліктердің арасынан тірі қалған 

жаңашыл демократ-студент жастар түнделетіп, беті-қолдары домбығып, үсіп, жаяу-

жалпылап, жатақханаларына жете алмай, бүрсеңдеп келе жатқанда да көпшілігі тіпті 

машиналарына отырғызып, жеткізіп тастауға да қорқып, көмектесуге рухтары жетпегені 

біраз деректерде жазылып жүр.  

Желтоқсан зардабын тартқан тағы бір ақын Аманғазы Кәріпжанәулетінің де 

бірқатар өлеңдері осы тарихи тақырыпқа арналған. Қанды оқиғаны қасіретін көзімен 

көріп, жүрегімен сезінген «Намысыңды жүрегіңе құндақта» деген ақынның 

«Желтоқсанның төлі едік түнекте өнген», «Ердің бірі», «Қайрат кім?», «Толассыз 

бодандық», «Алаңдағы жарық», «Ортақ сырқат», «Шеңгелдер» атты жырларымен қатар, 

Ләззат Асановаға арналған «Ләззаттың басына барғанда», Сәбира Мұхамеджановаға 

арналған «Кезікпедім»,  Кенжегүл Молданазароваға арналған «Басқа тиіп, бастағы 

сұрақты ұрды», Түгелбай Тәшеновке арналған «Ердің бірі» атты желтоқсан құрбандарына 

арналған арнау өлеңдері бар. Ақын желтоқсан көтерілісі отарлық саясаттың нәтижесінде 

этнос ретінде жоғалып кетудің алдында тұрған қазақ халқының қасіретті жағдайын, қазақ 
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жастарының ерлігін әлем жұртшылығына  аян  етіп, қазақ халқының ұлттық рухын биікке 

көтергенін жырлайды, «Мақтанар ем: қазақтың сұңғылалы Болса егер де Қайраттай мың 

қыраны!» деп елінің ертеңі жарқын болатынына сенім білдіреді. Расында өрімдей 

жастарымыз батыр бабаларымызға тән қайсарлық пен өрлікті, ерлікті әлемге паш етті, 

мызғымас партияны мойындатты, іргесін сөкті. 

Бүкіл Кеңес Одағын жер астынан жік шыққандай «аяғынан тік тұрғызып», 

азаттықтың алғашқы лебін төрткүл дүниеге жеткізген Желтоқсан оқиғасы жөнінде 

елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты кітабында: «1986 жылғы 

Желтоқсан оқиғалары қазақ жастарының сана-сезімінің қаншалықты өскендігін көрсетті. 

Олар жүз жылға жуық уақыт бойы халықты казармалық тәртіпте ұстап келген 

тоталитарлық жүйенің алдында бірінші болып айылдарын жиған жоқ. Жастар бұдан әрі 

кез-келген ұлтқа тән ұлттық мақтаныш сезімін қорлауға жол бермейтінін өз халқының 

атынан ашық мәлімдеді» [4] деп ұлттық маңызы бар оқиға екенін дәл бағалаған. Олай 

болса, желтоқсан оқиғасы өз дәрежесінде жырлана береді. Осы қанға бөккен күрестің 

шынайы қаһармандарын, желтоқсаншыларды ақындарымыз өз дәрежесінде, өз биігінде 

құрметтеу керектігімізді жырға қоса берері айқын. Азаттық аңсаған халықтың сол кездегі 

ерлігін асқан шеберлікпен жырлап келген ақын аға-апаларымыз Қазақ деген халықтың 

рухы қашан да асқақ, басынан сөз асырмайтын өршілдік сезімі бойында тулап 

тұратындығын өлеңнің өзіне тән мінезімен қағаз бетіне түсіре бермек деген сенімдеміз.  
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Мақалада әдеби кейіпкерлердің іс-әрекет үстіндегі өзгеру, даму, жаңғыру сипаты 

баяндалады. Жазушының суреткерлік шеберлігі суреттеледі. С.Асылбеков көркем 

әдебиеттің қайнар көзін шебер пайдаланып, өз кейіпкерлерінің ішкі әлемін оқырманға 

айнадай жеткізеді. Адамдар тіршілігі мен кейіпкерлердің ішкі рухани күші суреткердің 

таланты арқасында бірігіп, шығармашылық дүние құрайды. Сезімтал жазушы өмірлік 

шындық пен кейіпкерлер жан дүниесіндегі мақсатты қатар алып, оны бір-бірімен  

байланысты құбылыс ретінде шебер суреттейді. 

Түйін сөздер: С.Асылбеков, шығармалары, кейіпкерлер, рухани жаңғыру, шеберлік, 

жазушы.   
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В статье описывается характер изменений, развития, возрождения 

литературных героев. Показана мастерская художника. С. Асильбеков мастерски 

использует источник художественной литературы и отправляет читателю внутренний 

мир своих персонажей. Внутренняя жизнь людей и персонажей в сочетании с талантом 

художника создает творческий мир. Чувствительный писатель иллюстрирует 

жизненную реальность и персонажи во внутреннем мире души и иллюстрирует ее как 

взаимосвязанный феномен. 

Ключевые слова: С. Асылбеков, произведения, герои, духовное возрождение, 

мастерство, писатель. 
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The article outlines the character of the change, development, revival of literary heroes. 

The artist's skill is illustrated. S. Asilbekov masterfully uses the source of fiction and sends the 

inner world of his characters to the reader. The inner life of human beings and the characters, 

combined with the talent of the artist, creates a creative world. The sensitive writer illustrates 

the vital reality and the characters in the inner world of the soul, and illustrates it as an 

interconnected phenomenon. 

Keywords: S. Asylbekov, works, heroes, spiritual revival, skill, writer. 

 

Әңгімелерінде ауыл адамдарының дарқан мінезі айқын танылатын танымал 

жазушы С.Асылбекұлының әр дүниесінде сағынышпен жазылатын әдеби образдар желісі-

қарапайым еңбек адамдары болып келеді. Жазушы ауыл проблемаларын батыл көтереді, 

өзінің азаматтық рухы мен қаламгерлік шеберлігін осы адамдардың өмірін жақсартуға 

жұмсайды, көркем дүниеге жан бітіреді, осының нәтижесінде алғашқы кезде ұялшақ, 

момын, өз талабын басшыларға айта алмайтын именшек кейіпкерлер туынды соңында 

қайсар, өз дегенін жасайтын, ойлы, іскер образдарға айналады. Бұл арада С.Асылбеков 

көркем әдебиеттің қайнар көзін шебер пайдаланып, өз кейіпкерлерінің ішкі әлемін 

оқырманға айнадай жеткізеді. Адамдар тіршілігі мен кейіпкерлердің ішкі рухани күші 

суреткердің таланты арқасында бірігіп, шығармашылық дүние құрайды. Сезімтал жазушы 

өмірлік шындық пен кейіпкерлер жан дүниесіндегі мақсатты қатар алып, оны бір-бірімен  

байланысты құбылыс ретінде шебер суреттейді. Өмір мен суреткер, көркем шығарма мен 

оқырман  арасындағы бірлікті таныта отырып, әдеби образдарды шынайы береді. Қазақ 

прозасында өз туындылары арқылы биік белесте тұрған қаламгер шығармашылығы сан 

алуан.Асылбеков шығармаларында шынайы шындық бар. Қазақ қоғамы, әсіресе 

жазушылар қауымы,  ауылда туып, ауылда өскендіктен, ауылдың қыр-сырын бес 

саусақтай білетін, әрбір тұрғынының ішкі әлемімен де таныс жандар. Бұл тұрғыдан 

келгенде, С.Асылбековтің алтын қазына ауылы-шығармашылығын дамытатын қасиетті 

дүние ретінде үнемі өзіне көмектесіп келеді десек, қателеспейтін шығармыз. 

Президентіміз өзінің «Болашаққа бағдар-рухани жаңғыру» мақаласында әрбір 

қазақстандықтың рухани жағынан жаңғыруы тиіс екенін атап өтті. Елбасының айтуынша: 

«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Оның екі 
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қыры бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық 

болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. Қазір салтанат 

құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің қандай қатері болуы мүмкін? Қатер жаңғыруды 

әркімнің ұлттық даму үлгісін бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде қарастыруда 

болып отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен қате екенін көрсетіп берді. Іс 

жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дербес даму үлгісін қалыптастыруда. Ұлттық 

салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен 

айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің 

ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан 

жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» [1,1бет]. Олай 

болса, қазақ әдебиеті де, қаламгерлер де рухани жаңаруды бастан кешу керек. Осы 

тұрғыдан келгенде, жазушы С.Асылбекұлы әңгімелеріндегі әдеби образдардың іштей 

рухани өзгерістерге ұшырап, болмысы бөлек, ел сүйетін азамат деңгейіне көтерілуі 

Елбасы ұсынған өзектілігі жоғары, келелі мәселеге қалам тартуынан деп түсінген жөн. 

Әрине, Президент өзекті проблеманы биыл көтерді, жазушы әңгімелеріндегі 

кейіпкерлердің ұлттық мінез құлық жағынан түлеп өсуі де Елбасы көтерген көкейкесті 

мәселеге барып тіреледі. Сондықтан елге ой салған мәселені  диплом тақырыбы етіп 

алуыма Елбасының халыққа ұсынған мақаласындағы пікір-көзқарастары әсер етті. 

Президентіміздің ойынша: «Жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық 

әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді. Мысалы, 

жершілдікті алайық. Әрине, туған жердің тарихын білген және оны мақтан еткен дұрыс. 

Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – өзіңнің біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді 

ұмытуға әсте болмайды. Біз әркім жеке басының қандай да бір іске қосқан үлесі мен 

кәсіби біліктілігіне қарап бағаланатын меритократиялық қоғам құрып жатырмыз. Бұл 

жүйе жең ұшынан жалғасқан тамыр-таныстықты көтермейді. Осының бәрін егжей-

тегжейлі айтып отырғандағы мақсатым – бойымыздағы жақсы мен жаманды санамалап, 

теру емес. Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 

байыбына барғанын қалаймын.Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды.Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 

өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек» [1,3-бет]. 

Біз Президентіміздің мақаласынан көп ой түйдік, ұлттық кодымызды, ұлттық 

мәдениетімізді сақтау керектігін түсіндік. Сонымен бірге өзіміз сүйіп оқитын 

С.Асылбекұлының әңгімелеріндегі кейіпкерлердің рухани жағынан жаңғырып өскенін, 

осы жағдайды жастар жазушысы Асылбекұлы қалай зерделеп-суреттеді деген мәселені 

зерттегіміз келді.  

Оқымыстылардың айтуынша, өнерді өркендететін екі бастаудың бірі-өмірдің өзі 

болғанда, екіншісі –суреткердің қиял-қабілеті. Жазушы өз шығармасын дүниеге 

келтірерде бірде өмірдің шуағы мен көлеңкесіне сүйенсе, сүйініш пен ренішке бірдей 

қараса, біздің ойымызша, ол- сергек сезім мен кемел сана иесі. С.Асылбеков осындай 

қаламгер, себебі  оның кейіпкерлерінің қуанышы мен мұңы жазушының өз әлеміндегі 

құбылыс тәрізді суреттеледі.Суреткердің өмірге деген өз көзқарасы бар, өзіндік қиялы, ой 

тебіренісі бар, осы дүние оның кейіпкерлеріне де тән. Жазушының интеллектуальдық  

және рухани эмоциясы оның кейіпкер психологиясының қандай типіне назар 

аударатынына да байланысты сияқты. С.Асылбекұлы кейіпкерлерінің көбісі-қарапайым, 

адал, еңбекқор, жан дүниесі таза, аңқаулау, бірақ әділ жандар. Жазушының  ауыл 

адамдарына деген шексіз жақсы көрушілігі әрбір әңгімелерінен анық байқалады. 

Кейіпкерлерінің рухани жаңғыруы, дамуы мен өмірдегі белсенділігі қаламгердің 

әңгімелерінде жиі суреттелетін көріністер. Жазушының «Ата жұртта» әңгімесіндегі 

Қорғанбектің жан дүниесі ерекше бір сезімталдықпен бейнеленеді: «Қорғанбек елсіздегі 

ескі бейіт басында бірауық үнсіз тұрды да қойды.  ... қызыл тасқа орнатылған суретке 

назары түсіп кетіп еді, әкесі марқұм суықтау, шүңірек көздерімен бұған тесіле қарап 

қалған екен.Қорғанбек өз жанарын қалай тайдырып әкеткенін  білмей де қалды. «Кешір, 
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әке, жер шалғай, уақыт осылай»,- деді іштей күбірлеп,- Міне, сәті түсіп сәлем бергелі 

келіп тұрмын... » [2,7бет].  Бұл арада әке бейітіне көптен келмеген жалғыз ұлдың ішкі жан 

сезімі керемет көрсетілген. Әуелгі кезде жайбарақат тұрған жігіттің жан дүниесін әкенің 

суықтау, шүңірек көзі дауыл соққандай өзгертіп жібереді. Бір ғана деталь кейіпкердің ішкі 

әлемінің тас-талқанын шығарады. Әкеге деген сағыныш, өзінің тас бауырлау тірлігі, туған 

ауылды ұмыту-осының бәрі бір сәтте Қорғанбекті қиналтып, көзінен тамшы жас 

шығартып, осындай қасиетті, қимас дүниелердің өмірде  бар екенін еске салады.Әңгіме 

соңындағы Қорғанбек былайша суреттеледі: «Ол бүгін ескі жұртта жалғыз қалған сары 

шалмен кездескеніне  өкінбейді. Тек дәл қазір ата жұртқа деген сағынышы мен  

қимастығы тұла бойы ағысын жазғытұрғы сең буған ұлы дариядай шамырқатып, жүрегін 

ауыртыңқырап келеді. Төңірек құлаққа ұрған танадай тым-тырыс» [2,22-бет]. 

Ауылда өсіп ер жеткен, кейін Алматы тұрғыны болып қалада қалған Қорғанбектің 

тып-тыныш өмірін ата жұрты, сыныптастармен, ата қонысын тастамай, жалғыз отырған 

сары шал, әке жерленген ескі бейіт-бәрі өзгертіп жібереді. Бұл көріністер жазушы қаламы 

арқылы ерекше сезімталдықпен, шынайылықпен беріліп, кейіпкеріміздің жан дүниесінің, 

рухани әлемінің бет пердесін ашып, баяғы ауыл баласы Қорғанбектің мейірімділігін, 

ауылға, әкеге деген махаббатын қайта оралтып, оларға деген қимас сезімін тудырады. Осы 

бір суреттеулер әрбір оқырманның да жан дүниесіне ерекше әсер етіп, оларды ата жұрт, 

туған ауыл, ата-ана қадірін білуге ойландырады.Жазушы қаламының құдіреттілігі де 

осында деп ойлаймыз. 

Жазушының «Қарашадағы үйлену тойы» атты әңгімесінің бас кейіпкері – Жаңыл. 

Бұл әңгімеде де туған ауылға жол тартқан кейіпкердің жан дүниесіндегі сыр ақтарылып 

суреттеледі. Ауыл туралы мүлде ойламайтын Жаңыл жолға шығуы мұң екен, туған жер 

туралы түрлі ойға батады. Ауылға сағыныш әуелі пейзаж арқылы беріледі: «Көше бойлай 

отырғызылған сүмбілдей ақ теректер мен жуан қарағаштардың ұшар бастары ғана 

тынымсыз суылдап, жел үнін әлдеқайда алып ұшады. Әр жерден жетімсірей сығырайған 

электр шамдары  олай-бұлай шайқақтап, мас кісінің басынша бұлғаң-бұлғаң етеді.Күні 

жеткен жапырақтар аяқ астында сауылдап төгіліп жатыр» [4,23-бет]. Осындай көріністі 

байқап келе жатқан Жаңылдың көңілі қоңылтақсып, бүртүрлі болып қалады.Күз 

бейнесінен өзін, туған ауылын танығандай болып, көңілсізденіп қалады. Бұл «Жаңыл 

плащын тоңғандай қаусырына түсті» [4,23-бет] сөйлемнен аңғарылып  тұр. Кезінде 

ауылдың көрікті бойжеткені болып, талай жігіт соңынан ерген Жаңыл бұл күнде жас 

болса да, қойшының шау тартқан әйеліне айналған еді. Өзі сүймеген жылқышы жігітке 

амалсыз жар болған Жаңылдың көңіліне өзі ұнатқан адамның үйленбек хабары естілгенде, 

көңілі алабұртып, ауыл жаққа қалай жүріп кеткенін де аңғармай қалды. Тіпті күйеуі 

қайтыс болғанда да, бұлай алабұртпаған жүрегі бүгін біртүрлі соғып, өзін-өзі түсінбей 

келеді. Сезімтал жазушы жас әйелдің көкірегіндегі жан сырын алабұртқан сезімі арқылы 

шебер танытады. Адам көңілі алтын сандық іспетті. Көп жылдан бері сол сандықтың аузы 

да ашылмаған. Ал бүгін сыр сандық аузы еркін ашылып, Жаңылға түрлі ой айтып, сыр 

шерткендей болады. Жазушы кейіпкерінің ішкі әлемін, психологиялық тебіреністерін 

шебер суреттейді: «Жаңыл бірте-бірте өмірге бет бұрып сергиін деді. Тіпті дүние 

қызығына алаңдайтынды шығарды. Қолы қалт еткенде көрші-қолаңға кіріп, тіршілік 

тынысын тыңдайтын болды. Тыңдаған сайын сол тіршілікке аралассам деген тілек оянды» 

[4,24-бет]. Осылай жүргенде ауыл жігіті Құрмашпен танысады. Құрмаш бүгін басқаға 

үйленбек. Осындай тағдырды бастан кешкен Жаңыл  кімге кінә қоярын білмей, той 

барысында айтылып жатқан көп әннің ішінен тек бір әнді - «Өмір, өмір, өмірдің заңы 

басқа» дегенді ғана тыңдап, өз өміріне осы әнді ғана сыңар қылады. Кейіпкердің ішкі 

алпарысы, сезімі, өкініші, бүршігін енді ашқан кеш қалған махаббаты-бәрі әңгімеде 

шынайы суреттеледі. Туған ауыл келбеті бұл жерде  жесір әйелдің мұңымен параллель 

түрде салыстырылып беріледі. Жаңылға қатты соққы болып тигені- сөз сөйлемек болып , 

тамағын керней бергенде, «Ақ фатаға оранған қара сұлу қыз бұған жеп  жіберердей 

қадалып,ащы мысқылмен кесірлене жымиып отыр екен.» көрінісі. Жаңылдың осы күйін 
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қаламгер «Жаңыл біреу төбесінен абайсызда бір шелек мұздай суды қотара салғандай 

тітіркеніп кетті. Іші аш қасқырдай ұлып қоя берді»  деп суреттейді [4,30-бет]. Сасқан 

адамның  жан дүниесін автор асқан тапқырлықпен бере білген. Кейіпкердің ішкі 

әлеміндегі өзгерісті қаламгер тап басқандай шынайы бере алған. Көктегі төмендеп ұшқан 

тырналар қиқулап, туған жермен қоштасқандай. Тырналар – Жаңыл көңілінің көрінісі 

ретінде алынған символ тәрізді.  Жаңылдың әңгімедегі соңғы бейнесі - « Қап-қара қолаң 

шашы бетін жауып кетіпті. Мойнын ішіне алып, бір уыс боп бүрісе қалған». Жазушының 

суреткерлік шеберлігі осы суреттеуден-ақ байқалады. Артық ауыз сөз жоқ, аз сөз арқылы 

көп нәрсені, адамның жан дүниесінде болып жатқан көп дүниені бере алған. Осы бір 

көріністі жазушы әдейі берген сияқты, себебі Жаңылдың осы келбетін көрген Құрмаш 

Жаңылға қайтып оралатын тәрізді. Автор Құрмаштың жан дүниесіндегі өзгерісті-

аяушылық, қимастық және әйелді түсіну сезімдерін бере отырып, олардың болашақта 

бірге болатынын меңзегендей. Шынында да, үміт ең соңынан өледі. 
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Р.МҰҚАНОВАНЫҢ «ШЕРМЕНДЕ» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 

Алимбетов К.А., 

Филология магистрі 

«Тілдер және журналистика» кафедрасы 

Қайнар Академиясы 

 

Мақалада Р.Мұқанованың «Шерменде» әңгімесінің композициялық ерекшеліктері 

сөз болады. Автор кейіпкер бойындағы құбылысты, адам бойындағы қарама – 

қайшылықты жан – жақты қарастырған. Құндылықтар  жүйесінде гуманистік  

нормалар  басымдық  танытса,  онда  рухани  құндылықтар  әлемінің  қалыптаса  

бастағаны,  ал  оның орнына  өзімшілдік,  өзгеге  деген  қаскөйлік  етек  алса, онда  

мұндай  ортаның  «белді құндылықтары» оның  түбіне  жететін  болады. Шығарманың 

негізгі нысанасы осыған саяды.  

Түйін сөздер: Р.Мұқанова, шығарма, «Шерменде», әңгіме, композиция, автор. 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА «ШЕРМЕНДЕ» 

Р.МУКАНОВОЙ 

Алимбетов К.А., 

Магистр филологии 

Кафедра «Языков и журналистики» 

Академия «Кайнар» 

 

В cтатье рассматриваются  композиционные особенности рассказа «Шерменде» 

Р.Мукановой.  Автор всесторонне изучила феномен характера личности, его 

противоречивые явления.  Если в системе ценностей доминируют гуманистические 

ценности, тогда возникает мир духовных ценностей, а если  преобладают такие 
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«сознательные ценности» как эгоизм и неполноценность, то это  опускают на дно саму 

систему ценностей,  что и является основным объектом  работы. 

Ключевые слова: Р. Муканова, композиция, «Шерменде», рассказ, композиция, 

автор. 

 

COMPOSITION FEATURES OF THE STORY "SHERMENDE" BY 

R.MUKANOVA 

Alimbetov K.A., 
Master of Philology 

 Chair of Languages and Journalism  

The Kainar Academy 

 

The article deals with the compositional features of the story "Shermende" by 

R.Mukanova. The author has comprehensively studied the phenomenon of the personality 

character, its contradictory phenomena. If humanistic values dominate in the value system, then 

a world of spiritual values emerges, and if such "conscious values" as selfishness and inferiority 

predominate, then this system of values is lowered to the bottom, which is the main object of 

work. 

Keywords: R.Mukanova, composition, "Shermеnde", story, composition, author. 

 

Характер – жазушының өмір тануы. Өмір шындығын суреткер характер арқылы 

көрсетеді. Әдебиетіміздегі үлкен, кіші, тұтас характерлер – сюжеті мен композициясы 

шебер құрылған шынайы көркем туынды жемісі.  

Кез – келген жұрттың болашағы үшін бастау көзін тарих қойнауларынан алатын, 

халықтың сан тарау тағдырының тезінен өтіп, ой көрігінде шыңдалып, ұлтты ұйыстырып, 

елдікті баянды етуге тірек болған қастерлі идеялар мен өміртаным негіздері ретінде 

қалыптасқан ұлттық құндылықтарды сақтаудың қашанда орны бөлек. Әйтсе де, халықтың 

рухани деңгейінің көрсеткіші саналатын сол құндылықтар әлемі уақыт пен заман 

ағымына, түрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты өзінің мәнін өзгертіп, құбылып, 

түрленіп отыратыны да белгілі. Кеше ғана мәңгілік қағидадай көрінген ұлы ұғымдар тарих 

көшкініндегі алапат толқындардың ығында кетіп, бастапқы мәнін жоғалтқандай көрінетіні 

және рас. Бірақ уақыт өте келе халық өзін - өзі қайта таба бастаған тұста тұтастықтың 

тұтқасына айналған, бабалар заманынан жалғасып келе жатқан қасиетті дүниелерін қаита 

тірілтуге, заман тозаңынан аршып алуға ұмтылатыны хақ. Бұл орайда көркем әдебиеттің 

алатын орны ерекше. Қашан да ұлт санасына қозғау салып, ойына сәуле түсіру арқылы 

айналасына айрықша әсер ететін көркем сөздің құдіреттілігі де тарихи тағылымдық 

күшінде жатса керек. Сондықтан тәуелсіздікке қол жеткенмен, дүнияуи қиындықтарға 

қамалған жұрттың бүкіл болмысы қазіргі әдеби шығармаларда айқын көрініс тауып 

жатады. Біздің бүгінгі замандастарымыздың бет – бейнесін тану үшін оларды жаңа кезең 

шындығы тудырған көркем шығармалардан іздеуіміздің де сыры осында жатыр. Көбіне – 

көп қазіргі жазушыларымыздың кейіпкерлері сырттай қарапайым да елеусіз, кейде тіпті 

көңілге жат болып көрінгенімен, ішкі жан – дүниесі алапат арпалысқа толы, 

психологиялық қайшылықтары мол адамдар.    Бұған  мысал  етіп Р.Мұқанованың  

«Шерменде»  атты эпикалық  шығармасын  алып  талдап  көрелік. Тағдыр тауқыметімен  

Қытай жеріне ауған қазақтардың дүр көтеріліп, туған жерге жасырын қашқан тосын 

көшінен алыста оқуда жүріп қалған жас қыз Мағисәруардың бастан кешкен оқиғасына 

құрылған шығарманың өн бойында қарапайым адами қатынастардың аясындағы жайттар 

суреттеледі. Шағын суреттерге мағыналы жүк артқан қаламгер идеясы өзгенің 

қайғысынан да пайда іздейтін, ізгілік атаулыдан жұрдай болған пенденің кесапатынан 

өмірі өксікпен өткен жанның шерменде күйі арқылы беріледі. Қазақтың ұғымында 

Атамекен – ең басты құндылық. Оған осы әңгімедегі әр сюжет дәлел. «Көш қашан 

халыққа бақыт, анаға мейірім беріп еді. Көш қашан туғанды бір – бірінен айырмап еді», - 
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деп өмірдің қатал заңына мойынсұнғандай болса да, көкірекке байланған шер ұлғая 

түседі.  Өзге  елден, туған  жер  атамекенге  жапырыла  көшкен  қарапайым  халық  

тақырыбына  арналған  бұл  шығарма  ата – ана,  елге  сағыныш  шығарма  идеясына  

айналған. Автор  жас  қыз Мағи  образы  арқылы  ата – анаға деген  сағынышты,  

атамекенге  деген  сүйіспеншілік  сезімін  көрсеткен. Ересектер атажұртын аңсап азапты 

жолға шықса, жас ару Мағи үшін ең қасиетті нәрсе – ата-анасымен қауышу, солардың 

қасында болу. Басына бұлтсыз күні найзағай түсіп есеңгіреген Мағидың жан әлеміндегі 

арпалысты жазушы  ешқандай боямасыз, қаз – қалпында жеткізеді.  Жазушы  суреттеп  

отырған  өмір  шындығына  деген  өз  позициясын  аңғартып,  шығарма  композициясын  

өзінің  айтпақ болған идеясы – жас  баланың  жат  қолда  күйзеліспен  өткен  өмірі,  

шерменде  халімен  берілген.   

Шығарма  шет  елден  ұбап – шұбап  елге  қарай  бет  түзеген  қалың  елдің  көш – 

керуенімен  басталады.  Жазушы  осы  суреттеуді  оқиға басталар алдындағы  жағдайды  

көрсететін экспозиция  есебінде  пайдалана отырып,  оқырманды  елден жырақта білім 

алып жүрген жас  қызға жолықтырып, бірден оқиғаның байланысына (завязка) алып 

келеді. Жазушы елден келген хабарға дүрліккен қала жұртшылығынан хабардар етіп,  

оқырманды шығарма кейіпкері жас қыз Мағимен таныстырады. Қысқаша суреттеуден соң, 

Мағи қыздың жалғыздан – жалғыз асығып, аптығып ауылына жеткенін айтады. Қауесет 

сөздің шындық екеніне көзі жеткенде, ескі кебеженің сирағын құшақтап еңіреп қоя береді. 

Кеше ғана еркелетіп, басынан құс ұшырмай әлпештеген ата – анасының қылығын түсіне 

алмай дал болады. Елге кеткен көштің оралуын Тәңірінен мың тілейді.  Жазушы Мағидың 

ауылына оралуын дәлелдей отырып, оқиғаны әрі қарай дамыта түседі. Қалың елдің 

қотарыла көшуін ішкі түйсікпен түсіндіріп, жас қыздың характерін көркемдікпен ашып 

береді.  

Көшкен елге ере алмай қалып қойғанына іші ашып, қалайда ата – анасын табуды 

ойлайды. Мағи қыз өмірінде алғаш аһылап, күрсінеді. Аз күндік қайғысы жас қызды 

есейтіп жібереді. Оқиға одан жаңаша жағдайда (ситуация) дамиды.  Қасына өзі секілді 

көштен қалған ағайынды Бекен мен Секенді ертіп көшкен елдің ізіне түседі. Жолда көрген  

қиыншылық, аштыққа төтеп береді. Оны жазушы қысқаша түрде былай келтіре кетеді.  

Үшеуі де ашығып әрең келеді. Бірақ жол – жөнекей тамақтары таусылғаннан бері 

үшеуі де «қарнымыз ашты» - деген сөзді тістерінен шығармады.(1.69)  

Шекарадан өткен үшеуді қазақ ауылына әкеліп кіргізеді. Іші – бауырына кіріп, 

жайбарақат сөйлеген жасамыс кісі олардан неғып жүргендерін, әкелерін сұрайды. Жөн 

сұрасқан кісі біреуінің әкесін  естіген болып шығады. Жүректері жарыла қуанған үшеу 

жүгіре жөнеледі. Кеуделерінде қуаныш, көздерінде жас. Әке – шешесін іздемек боп 

болған Бекенге Мағи мен Секен  бас шұлғып қала береді. Шөп үстінде маужырай көздері 

ілініп кеткен екеуі әлдебіреулердің сөйлеген сөздерінен селк етіп, оянып кетеді. Осыдан 

соң  кездескен атты шал  да өз көмегін көрсетпек боп ата – анасын іздестіріп кетеді. 

Сондағы айтқаны:  

- Осы жерден тапжылмай отыра тұрыңдар. Мен әкелеріңді сұрастырып, іздестіріп 

көрейін. Бала жүрек бірдеңені сезді дейсіз бе, Бекенді іздеп Секен де кеткен еді. Алыстан 

шаңы бұрқыраған машинаны көргенде «Көкем ғой, көкем шығар» - деп тапжылмай қарап 

тұрды.   Машина тоқтап одан төртеу, екі орыс, бір қытай түседі. Осы үшеуін бастап келе 

жатқан жаңағы «қазақ ағасын» көреді. Осы тұсты шығарманың шешуі (развязка) деуге 

болады. Одан кейінгі өмірі қайтадан шекара асып, түрмеге түсуі, бәрі – бәрін ойша 

електен өткізеді.  

- Жасы үлкен қазақ адамы ғой деп сеніп едім. Мені құдай тас төбемнен ұрған екен 

ғой. Сен мені көзімді бақырайтып қойып алдап, кешке дейін күттіріп, жамандық 

жасайтындай не жазып едім.  

- Әй, қыз, сарнама! Әйтпесе аяғыңды аспаннан келтіремін.  

- Аяғымды аспаннан келтіргенің осы емес пе? 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 65 

Бұл диалогтар арқылы жазушы адамгершілік ардан жұрдай, қанына тартпаған 

қазақтың психологиясын аңғартады. Қандас қыздың тағдырынан екі көйлектік мата мен 

үш тас шайды артық көрген кісәпір пенденің құлқыны ата мен баланы тірідей айыруға 

себеп болады. Сайқал саясаттың салқыны ма, ашкөздіктің салдары ма, кім білсін, кешегі 

аталар ту еткен адамдық пен адалдықтың ақ жолынан адасқан азғын ұрпақ үшін 

сатқындықтың қалыпты күйге ауысқанын меңзейтін бұл оқиғаны суреткер өте 

шеберлікпен жеткізген. 

Қытай түрмесінде көрген қорлық пен азап та, екі ел арасындағы саясаттың 

ушығуына  байланысты қарым – қатынас мүлде тыйылған үмітсіз жылдар да, ағайын – 

туыс айтқан жұбату сөздер де Мағидың ата – анасына деген сағынышына шек қоя 

алмайды. Ұлттық  ділімізге сіңген ата – анаға деген құрмет пен махаббат жасы жетіп 

ұлғайған шағында да Мағидың үкілі үмітінің алтын арқауына айналады. Халық 

тарихының аумалы төкпелі кезеңінде өткен осы оқиғадан сыр түйген жазушы ұстанымына 

баға бергенде біз сол уақыттың өзгешелігін де ескеруге тиіспіз. Бұл орайда адамдардың 

нақты қоғамдық қатынастарда қалыптасатын ойлау жүйесі, өмір салтының санасында  

берік  орын  алған  ақпараттық  өрістері  ұлттық  ділдің  қалыптасуына,  дамуы  мен  

өзгеруіне  зор ықпал  ететіні ескерілуі тиіс.  

Философтар әр  заманның  ерекшелігінен  туындайтын құндылықтардың 

болатынын тілге  тиек  ете отырып,  оның  мәнін  былай  ашады. «Мәдени құндылықтарды 

бағалау  жүйесі ғасырлар бойы  қалыптасқан  және олардың  иерархиясы нақты тарихи 

кезеңде өз бейнесін аша түседі. Қазіргі  21-ғасырға  келіп  қалған  биіктіктен  тарихтағы  

құндылықтарға  үстірт баға беру  дұрыс  емес. Сондықтан әрбір халық  мәдениетінің 

әлеуметтік  портретін  анықтау үшін олардың  ұлттық  құндылықтар  жүйесін  зерттеу  

қажет. Сол  құндылықтар  жүйесінде гуманистік  нормалар  басымдық  танытса,  онда  

рухани  құндылықтар  әлемінің  қалыптаса  бастағаны,  ал  оның орнына  өзімшілдік,  

өзгеге  деген  қаскөйлік  етек  алса, онда  мұндай  ортаның  «белді құндылықтары» оның  

түбіне  жететін  болады.  Мұның  соңғысы  қоғамдағы түрлі  деңгейдегі қайшылықтардың  

салдары», - дейді. Сатқындыққа иек  артқан  қоғамның  кешегі  тарихи  жағдайы  осы 

пікірдің  растығын дәлелдесе  керек.  

Кез – келген шығармада табиғат адаммен бірге өмір сүреді. Р.Мұқанованың бұл 

шығармасында табиғатты суреттеу көп орын алмаған, жоқ деуге болады. Осыған қарап, 

«Менің ойымша табиғатты суреттеу барынша қысқа және орынды жерінде пайдаланылуы 

керек», - деген А.П.Чеховтың сөзі еріксіз еске түседі.  

Шығарма өзінің көлемімен емес, айтпақ болған идеясымен, алға қойған 

проблемасымен құнды. Егер жазушы шағын форманың өзінде – ақ өмір шындығын 

молынан қамти отырып, тың проблемалар көтере алатын болса, сол проблеманы шағын 

форманың көлеміне сыналап сыйғыза білсе, суреткер шеберлігі дегеніміз сол емес пе?  

Р.Мұқанованың «Шерменде» әңгімесі идеясына композициясы сай, ел басындағы 

проблеманы көтерген эпикалық  жанрдағы шағын туындылардың құндыларының бірі 

деуге болады.  

Жазушының бұл туындысы жарыспалы композициялы шығарма деуге болады. 

Басқа жазушылардан өзгешелігі шығармаларының көбісінде кейіпкерлері ішкі монолог 

арқылы беріледі. Кейіпкерлері бұйығы, санадан тыс іс – қимылдар жасау үстінде көрінеді.  
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЯ НА 

ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Абдибеков С.У.,  

к.э.н., доцент, проректор  

по учебной работе Академии Кайнар,  

Тулешова Г.Б., 

 магистр, Алматы Университет 

 

В статье рассматриваются процессы глобализации мировой экономики 

посредством финансовых кризисов на территории Республики Казахстан и дальнего 

зарубежья. Однако автор рассматривает, что в условиях кризиса недооцененные риски 

могут обернуться невосполнимыми финансовыми потерями для кредитных организаций, 

кризис ликвидности увеличивает вероятность дефолта в отдельных корпоративных 

заемщиков, снижает качество портфелей потребительских ссуд, что влечет за собой 

проблемы не возврата полученных кредитов, займов у банков второго уровня. 

В статье дается пример, снижение рисковых элементов, проанализирован анализ 

динамики США в условиях антикризисного финансового управления, и процессы,  

дестабилизирующие пошаговую финансовую экономику.   

Ключевые слова: кризис, зарубежья, дефолт, динамика, финансы, риски, 

глобализация, экономика, ликвидность, ссуда, кредит. 

 

ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ 

 

Абдибеков С.У., 

Қайнар Академиясының оқу 

ісі жөніндегі проректоры э. ғ. к., доцент,  

Тулешова Г.Б., 

магистр, Алматы Университеті  

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының шет ел  жаһандану әлемдік 

экономикада салыстырмалы түрде қаржылық дағдарыстары қарастылылған. Алайда, 

автор мақаласында, дағдарыс жағдайларында айналуы тәуекелдер қарастырлып 

қаржылық шығындарға арналған несие ұйымдарының өтімділік дағдарысына 

ықтималдығы арттындығын атап өткен, дегенімен дефолт жекелеген корпоративтік 

қарыз алушылардың сапасын төмендетеді портфельдерінің тұтыну несиелерін 

төмендетеді, сонымен бірге екінші деңгейдегі банктердің қайтарып алынбаған 

кредиттер, заемдарі де қайтарылу мүмкіндігі де көрсетілген. 

Бұл мақалада тәуекелдіктерді төмендету элементтері талданып жаңа 

динамикасы талдау арқылы АҚШ-тың жағдайында дағдарысқа қарсы қаржылық 

басқарудағы қадамдық және қаржылық экономика процестер, талқыланған. 

Түйін сөздер: дағдарыс, шет ел, дефолт, динамика, қаржы, тәуекелдер, 

жаһандану, экономика, өтімділік, ссуда, несие. 
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WORLD FINANCIAL CRISIS AND ASSESSMENT OF ITS INFLUENCE ON 

THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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 рrorektor on study of Academy Kaynar,  

Tuleshova G. B., 

 master, Almaty University 

  

In article processes of globalization of world economy by means of financial crises in the 

territory of the Republic of Kazakhstan and foreign countries are considered. However the 

author considers that in the conditions of crisis the underestimated risks can turn back 

irreplaceable financial losses for the credit organizations, crisis of liquidity increases 

probability of a default in certain corporate borrowers, reduces quality of portfolios of consumer 

loans that involves problems not of return of the obtained credits, loans banks of the second 

level. 

In article decrease in risk elements is given an example, the analysis of dynamics of the 

USA in the conditions of crisis financial management, and the processes destabilizing step-by-

step financial economy is analyses.   

Keywords: crisis, abroad, default, dynamics, finance, risks, globalization, economy, 

liquidity, loan, credit. 

 

В результате процесса глобализации финансовые кризисы и процессы, 

дестабилизирующие экономику, появляются все чаще и распространяются на все более 

обширные территории; однако глобализация необязательно увеличивает их опасность и 

масштабность. Раннее вмешательство Нацбанков и других регуляторов рынка позволяет 

более эффективно ограничить их распространение[1]. Однако, регулятивным органам 

часто не удается идти в ногу с финансовыми инновациями, которые могут спровоцировать 

кризис.  

Важную роль в расширении системы обеспечения финансовой стабильности играет 

нахождение консенсуса между органами государственного управления, научной 

общественностью и деловыми кругами относительно методологических подходов к 

оценке и мониторингу финансовой стабильности. Уже сегодня необходимо начать 

дискуссию относительно определения финансовой стабильности, пригодного для 

использования в целях проведения экономической политики, а также относительно 

методов и критериев оценки финансовой стабильности.  

Академические определения финансовой стабильности могут быть как узкими, не в 

полной мере отражающими все аспекты этого состояния, так и максимально широкими, 

которые сложно использовать в практических целях. Для обеспечения финансовой 

стабильности на практике требуется выработка оптимального (не слишком узкого и не 

слишком широкого) операционного определения, которое позволяло бы принять 

приемлемые методические подходы к оценке финансовой стабильности и критерии такой 

оценки. 

В основе нынешней рыночной нестабильности лежат проблемы на мировых 

кредитных рынках.  Финансово - банковскую систему лихорадило в течение 2011-2016 г.г. 

из-за сомнений в  жизнестойкости сектора субстандартного ипотечного кредитования, 

поэтому Нацбанк вынуждены были вливать миллиарды долларов для подержания работы 

кредитного механизма.  Однако как развивались события во время предыдущих 

финансовых кризисов, и какие уроки в области банковского менеджмента следует усвоить 

банкам, стали предметом научных дискуссий на современном этапе[2]. Этим объясняется 

высокая степень актуальности выбранной темы работы.  
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В условиях кризиса, необходима стратегия национальной ориентированности 

участников финансового рынка, основанная на развитии бизнеса в соответствии с планами 

и интересами государства, введении ограничений на вывод капитала и формировании 

комплексной системы управления рисками.  

В условиях кризиса недооцененные риски могут обернуться невосполнимыми 

финансовыми потерями для кредитных организаций, кризис ликвидности увеличивает 

вероятность дефолта отдельных корпоративных заемщиков, снижает качество портфелей 

потребительских ссуд, что, влечет за собой проблемы невозврата полученных кредитов. 

Поэтому важной составляющей стратегии развития коммерческих банков является 

диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери при 

развитии кризиса.  

Финансовый кризис, разрушив модели либеральной экономики, выявил системные 

риски банковского сектора, которые усиливаются с его развитием.  

Для обеспечения эффективности финансового регулирования необходимо 

разработать институциональный механизм управления банковскими рисками, нацеленный 

на развитие устойчивого финансового рынка, привлекательного для отечественных и 

иностранных инвесторов. Главными задачами для банков в условиях глобального кризиса 

выступает проблема поиска инструментов и методов привлечения капитала, 

обеспечивающих их устойчивость.  

Значительный приток капитала в РК в докризисный период имел форму кредитов и 

займов, что, в отличие от прямых инвестиций, предполагало его возвратность. 

Иностранный капитал носил спекулятивный характер и был нацелен на обеспечение 

доходности благодаря росту финансового рынка и укреплению курса тенге, поэтому 

быстро покинул рынок РК.  

Формируя антикризисную управленческую стратегию развития отечественных 

банков необходимо отойти от спекулятивной модели развития финансовых институтов, 

основанной на низкой монетизации, сверхвысокой доходности и спекулятивных 

инструментах иностранных инвесторов. Стратегия развития банков должна основываться 

на взвешенных решениях и основывается на выявлении новых подходов к исследованию 

особенностей развития банков на основе формирования новой системы управления.  

Глубина наблюдаемого кризиса и системность возникших проблем позволяет 

предположить, что затронуты фундаментальные основы финансовой глобальной системы. 

Кризис финансовой глобализации усиливает неопределенность, возможность рисков, 

поэтому новая стратегия развития банков, ориентированная на внутренние ресурсы, 

должна формироваться на основе заранее просчитываемых сценариев развития для тех 

или иных условий. Повышение надежности отечественной банковской системы должно 

стать одним из основных направлений развития посткризисной экономики[3,С.23-35].   

Вместе с тем на рынке недвижимости США в 2015 году произошел существенный 

перелом: начиная с октября 2015 года объемы продаж домов стали сокращаться, в то 

время как цены продаж домов продолжали расти. Произошло изменение ожиданий 

экономических агентов: рынок недвижимости стал рассматриваться как источник 

спекулятивных прибылей, для максимизации которых необходимо минимизировать 

кредитный риск, неизбежный при предоставлении новых ипотечных кредитов. В 2015 

году кривая предложения (S) на рынке недвижимости США стала ниспадающей (рисунок 

1).  

В период 2015-2017 годов происходила эволюция рынка недвижимости вдоль этой 

кривой: объемы продаж домов продолжали сокращаться, а цены продажи домов росли. 

Спекулятивный капитал в этот период начал мигрировать на другие рынки, тогда как 

объемы деривативов, аккумулируемые инвестиционными банками и компаниями по всему 

миру, продолжали стремительно расти [4]. 
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Рисунок 1 - Спрос (D) и предложение (S) на рынке недвижимости США 

 

Социально - политическими причинам нестабильности на финансовых рынках: 

исчерпанность доминирующей мировой парадигмы  или кризис капитализма 

(цивилизационный аспект); классический кризис перепроизводства  (аспект физической 

экономики); загнивание глобальных монополий (институционально-эволюционный 

аспект); мировые дисбалансы (аспект глобализации); исчерпанность мировой валютно-

финансовой системы, построенной на ссудном проценте (цивилизационный аспект); 

цикличный кризис или переход от деловых циклов к циклам пузырей; непомерный рост 

финансовой сферы (финансовый аспект); разрыв между мировой финансовой и 

экономической сферами (финансово-экономический аспект); перенакопление капиталов и 

избыточная ликвидность (финансово-экономический аспект); падение эффективности 

капитала и падение совокупного спроса (структурный аспект); дезориентирующая 

деятельность рейтинговых агентств (аспект доверия и компетенции); несоответствие 

статуса США новым глобальным вызовам (аспект глобализации); исчерпанность доллара 

как мировой резервной валюты (валютно-финансовый аспект и аспект доверия); 

естественно - историческая исчерпанность ФРС (глобально - институциональный аспект); 

перепроизводство долгов (инновационный аспект); вина законодателей США (аспект 

доверия и компетенции); архаичность общепризнанных экономических теорий и знаний 

(аспект науки и знаний). 

 

Рисунок 2. Хронология начала мирового финансового кризиса по данным на 01.12.2017 г. 

годы Характеристика 

2012 год 

 

ипотечный кризис в США начался и продолжился весь 2012 год. 

Вследствие 20 %-го падения цен на недвижимость американские 

владельцы жилья обеднели почти на $5 триллионов.  

2014 год ипотечный кризис в США продолжается. В других странах пока не 

наблюдается признаки надвигающего мирового финансового кризиса. 

Однако с ноября началось падение мировых фондовых индексов вплоть 

до конца 2014 года. 

Сентябрь 2016 

года 

ипотечный кризиса спровоцировал кризис ликвидности в американских 

банках, а затем и по всему миру.  Мировой финансовый кризис 

начинает разрастаться.  Крупнейшие мировые банки перестали 

существовать или сменили хозяина. В РК это вылилось в банковский 

кризис.  

01.12.2017 год продолжается спад производства в большинстве стран Европы, 

Японии, США, СНГ и все это начинает обладать признаками  

глобальной рецессии 

Источник: составлено автором по данным обзора Интернет - сайтов 

http://www.mirovoy-crisis.ru/fondovy-rynok-crisis-rossii.php
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Итог, развития мирового финансового кризиса, который кроме отрицательных 

прогнозов ни о чем не свидетельствует, но дает основание думать, что проблемы таких 

стран как Греция, а также такого глобального лидера как США, способствующих 

детерминации второй, а также третей волны кризисы, должны для нашей страны быть 

оповещением о том, что кризис мировой нестабильности все еще существует, и создавать 

соответствующие меры для смягчения его влияния на нашу страну. В свете тех тенденций, 

которые были описаны на базе детерминации мирового финансового кризиса, задача 

повышения конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы Казахстана 

остается одной из важнейших. По мнению многих аналитиков, в настоящее время 

финансовые рынки продолжают находится под негативным влиянием кризиса в США, 

однако нельзя исключать еще большего замедления развития мировой экономики. И этот 

фактор следует учитывать, ведь экономика Казахстана, находясь в стадии активного 

реформирования, весьма уязвима для различного рода угроз, обусловленных 

глобализацией финансовых рынков[5,11с.]. 

Финансовые потрясения в мировой экономике продемонстрировали 

подверженность экономики Республики Казахстан внешним рискам. Фундаментальные 

особенности развития экономики, которые формировались на протяжении последних 

нескольких лет, стали одними из основных факторов уязвимости. Доходы сырьевых 

отраслей, внешние заимствования банков, рост государственных расходов продолжали 

способствовать «перегреву» экономики и росту совокупного спроса [6,172с.]. 

Экспансивное кредитование банками строительной отрасли и рынка недвижимости 

обусловило, с одной стороны, дальнейшее повышение цен на рынке недвижимости и 

усиление подверженности банковского сектора кредитным рискам. С другой стороны, 

сектор строительства стал практически полностью зависеть от банковского 

финансирования. Внешняя торговля сыграла на этом весьма противоречивом этапе 

реформ довольно неоднозначную роль. С одной стороны, она стала инструментом 

реализации не самой оптимальной модели перехода РК к рыночной экономике, одним из 

каналов «бегства» отечественных капиталов за рубеж[7,172с.]. С другой стороны, в 

рамках реально выбранного курса она объективно явилась одним из основных источников 

ресурсов для поддержания экономики страны «на плаву» и, кроме того, важнейшим 

инструментом начала интеграции (пусть несовершенной) большинства ее сегментов в 

систему рыночных связей. В условиях кризиса недооцененные риски обернулись 

невосполнимыми финансовыми потерями для кредитных организаций, кризис 

ликвидности увеличивает вероятность дефолта отдельных корпоративных заемщиков, 

снижает качество портфелей потребительских ссуд, что, влечет за собой проблемы 

невозврата полученных кредитов. Поэтому важной составляющей стратегии развития 

организаций РК является диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая 

минимизировать потери при развитии кризиса[8]. 

В результате анализа можно отметить, что ситуация на мировых финансовых 

рынках государственная политика обеспечения финансовой безопасности республики 

должна быть открытой и предусматривать информированность общества о деятельности 

государственных органов и общественных институтов в области финансовой 

безопасности с учетом ограничений, предусмотренных действующими законодательными 

актами Казахстана[9,21с.]. 

Для обеспечения эффективности финансового регулирования необходимо было 

разработать институциональный механизм управления банковскими рисками, нацеленный 

на развитие устойчивого финансового рынка, привлекательного для отечественных и 

иностранных инвесторов. Главными задачами для банков в условиях глобального кризиса 

выступает проблема поиска инструментов и методов привлечения капитала, 

обеспечивающих их устойчивость в 2014 - 2016 г.г.  
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Однако в заключении данной статьи важно сделать ряд выводов, касающихся 

отдельных вопросов кризиса.  

На современном этапе формируя антикризисную стратегию развития казахстанских 

финансовых институтов, необходимо было отойти от спекулятивной модели развития 

финансовых институтов, основанной на низкой монетизации, сверхвысокой доходности и 

спекулятивных инструментах иностранных инвесторов, что и было сделано[10,С.28-38].   

Следовательно новое содержание следующего за антикризисным 

стабилизационного этапа политики доходов должно включать неуклонный рост реальных 

доходов, резкое уменьшение бедности, обеспечение доступности товаров и услуг по 

сбалансированным с типичными доходами ценам.  

Для обеспечения эффективности финансового регулирования в РК должен быть 

разработан институциональный механизм управления банковскими рисками, нацеленный 

на развитие устойчивого финансового рынка, привлекательного для отечественных и 

иностранных инвесторов.  
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КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН  БАСҚАРУДЫ 

ЖОСПАРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ 

 

Умирбекова Қ.С.,                                                                                                             

Қайнар академиясының  1-курс магистранты 

 

Бұл ғылыми мақалада кәсіпкерліктің кез келген саласындағы нәтиже, кәсіпорын 

өмірін қамтамасыз ететін қаржылық ресурстардың болуы мен тиімді пайдаланылуына 

http://nm2000.kz/
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байланыстылығы айтылады. Сондықтан нарықтық қатынастары жағдайында 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Cонымeн  қaтap қapжы 

pecуpcтapын тиімді пaйдaлaну түcінігі eң aлдымeн олapдың қaзіpгі жaғдaйдa мaқcaтты 

пaйдaлaнылуын қaмтиды. Қapжылық pecуpcтapдың қaлыптacу жaғдaйын зepттeу 

кәcіпоpынның қapжылық pecуpcтapын қaлыптacтыpу бapыcындa қapжылық нapықтың 

әp түpлі қapжылық құpaлдapын пaйдaлaну мүмкіндігі мeн қaжeттілігін көpceтeді.  

Түйін сөздер: кәсіпорын, қаржы ресурстары, кәсіпкерлік, қаржы, жоспарлау.  

 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Умирбекова К.С., 

магистрант 1 курса, Академии Кайнар 

 

В данной статье говорится о том, что результат в любой области 

предпринимательства, связан с финансовыми ресурсами и их эффективным  

пользованием, которые обеспечивают жизнь предприятия. Поэтому в условиях 

рыночных отношений  очень важно  проанализировать  финансовое положение компании. 

А также понятие эффективное использование финансовых ресурсов, в первую очередь 

обозначает их целевое использование. Исследование  формирования финансовых ресурсов 

во время создании финансовых ресурсов предприятия показывает возможность и 

необходимость использования разных финансовых инструментов  финансового рынка. 

Ключевые слова: предпринимательство, финансовые ресурсы, 

предпринимательство, финансы, планирование. 

 

KEY FUNDS OF PLANNING MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES 

OF ENTERPRISES 

 

Umirbekova K.S., 

Academy of Science, 1st year undergraduate 

 

Result in any area of business, linked to the financial resources and their effective use, 

providing life of the enterprise. Therefore, in conditions of market relations it is very important 

to analyze the company's financial position. And the concept of efficient use of financial 

resources, first of all refers to their intended use. Investigation of formation of financial 

resources during the establishment of the financial resources of the enterprise shows the 

possibility and necessity of the use of different financial instruments of the financial market. 

Keywords: enterprise, financial resources, entrepreneurship, finance, planning. 

 

Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігі мен бәсеке қабілеттілігінің кепілі 

мен жай-күйінің орнықтылығының негізі оның қаржылық ресурстарын тиімді 

қалыптастыру мен оны орынды пайдалануды білуінде болып табылады. Яғни, ақша 

қаражатын еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен өнімді 

өндіру мен өткізудің үздіксіз процесін қамтамасыз ете алатындай етіп өзінің қаржы 

ресурстарын үйлесімді басқаруды білдіреді. Бүгінгі күні  кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын талдаудың маңызы өте зор.  Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие 

болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық серіктестер 

және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері 

үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. Кез-келген бизнес түрiнiң нәтижесi 

қаржылық ресурстардың бар болуымен және оларды пайдалану тиiмдiлiгiнен тәуелдi. 

Қаржы ресурстарын кәсiби басқару қазiргi сандық талдау әдiстерiн пайдалана отырып 

кәсiпорынның қаржы-экономикалық жағдайына терең талдау жүргiзудi талап етедi. 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 73 

Осыған байланысты бүгiнгi күнi қаржылық талдаудың маңызы артып отыр. Себебi 

қаржылық талдаудың негiзгi мазмұны - қаржылық тәуекел деңгейiн бағалау мен капитал 

табыстылығының деңгейiн жобалау мақсатымен кәсiпорынның қаржылық жағдайы мен 

оны анықтаушы факторларды кешендi, жүйелi оқу [1, 59-64 бб.].            Нарықтық 

экономика жағдайында қаржы ресурстарын тиімді пайдалану мен басқару ерекшеліктерін 

талдау және оның ресурстарын  басқаруды жоспарлаудың негізгі жолдарын қарастыру 

мәселесі кәсіпорын үшін әрқашан өзекті мәселе, және ұсынылып отырған ғылыми мақала 

осы мәселені зерттеуге арналады.     

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы ресурстарын жасау, тарату және 

пайдаланумен сипатталады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты 

өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен 

қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, 

сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу 

қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылықпен сипатталады. Кәсіпорынның уақытылы төлеу 

мүмкіндігі оның қаржылық жағдайының жақсылығын көрсетеді.  Кәсіпорында  тұрақты  

қалыптасқан табыстың шығыннан артуы оның қаржылық тұрақтылықтығының белгісі 

болып табылады. Ол ақша қаражаттарын   ерекше   пайдаланып,   оларды   тиімді   

қолдану арқылы  өндіру  мен  өнімді  өткізу  процесінің  үздіксіздігін қамтамасыз ететін, 

сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті шығындарын 

қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. Яғни, 

қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып 

табылады.  Ал кәсіпорынның сәтті қызметі мен қаржылық жағдайының тұрақты болуы  

қаржы ресурстарын тиімді пайдалану арқылы ғана жүзеге асады.  Қаржы ресурстарын 

ұтымды  пайдалануды қажет ететін мақсаттар төмендегідей: 

- кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда өмір сүруі; 

- банкроттықтан және ірі қаржылық сәтсіздіктен қашу; 

- бәсекелестермен күресте көшбасшылық;     

- кәсіпорынның нарықтық құнын жоғарылату;   

- кәсіпорынның экономикалық потенциал өсімінің қолайлы қарқыны; 

- өндіріс пен өткізу көлемдерінің өсімі; 

- табысты жоғарылату; 

- шығындарды төмендету; 

- рентабельді қызметті қамтамасыз ету және т.б. [2, 66-73 бб.]. 

Мақсаттардың қайсыбірінің артықшылығы кәсіпорын арқылы салалардың 

түріне,нарықтың осы сегментіндегі жағдайына және көптеген басқа жағдайларға 

байланысты анықталады. Бірақ осы мақсаттың біреуіне жеңіспен жету кәсіпорынның 

қаржы ресурстарын басқаруды жетілдіруге байланысты болады. Қаржылық ресурстарды 

пайдалану тиімділігі активтер айналымдылығы мен рентабельділік көрсеткіштерімен 

сипатталады. Демек, айналымдылық мерзімін және шығыстарды төмендету және түсімді 

жоғарылату есебінен рентабельділікті көтере отырып, пайдалану тиімділігін арттыруға 

болады.    Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстық 

шығынның артуының өзіне тән айнасы қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша 

қаражаттарын еркін пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу 

процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және 

жаңартуға қажетті шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық 

жағдайын сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының 

негізгі бөлігі болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы-бұл 

тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін 

сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы 

кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы ресурсының жағдайы [3, 150 б.]. Қаржылық 

тұрақтылық- бұл табыстың шығыннан тұрақты дәрежеде артуы. Ол ақша қаражаттарын 

еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану арқылы өндіру және 
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өнімді сату процесінің үздіксіз болуына жағдай жасайды. Сондықтан да қаржылық 

тұрақтылық барлық өндіріс-шаруашылық қызметі процесінде қалыптасады және 

кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. Ал кәсіпорынның 

жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым табыстың шығыннан артуын 

қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең 

бірінші өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді 

және оның мөлшері мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, 

жұмысшылармен және тағы басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы 

тиіс. Сонымен қатар кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен 

барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның 

материалдық-техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік климатты жақсартуға 

және басқаларға мүмкіндік ретіндегі дәрежеде табыс қалуы қажет. Қазіргі заманғы 

экономикалықжағдайда кез келген кәсіпорын қызметінің тиімділігі өндірістік қызметті 

айналыс сферасында белсенді әрекеттермен үйлестіру дәрежесіне байланысты. Қаржылық 

аспектіде бұл кәсіпорынның қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану керектігін 

сипаттайды: а) материалды ресурстармен жабдықтаушылармен қажетті төлемдермен есеп 

айырысуларды уақытылы жүргізу; ә) кәсіпорын қаражаттарын жабдықтаушылар 

алдындағы қарыздар бойынша тапсырыс берушілермен есепте жұмылдыру; б) материалды 

ресурстарды сатып алу үшін қарыз қаражаттарын тартудың жағдайы мен экономикалық 

мақсаттылығын бағалау [4, 110 б.].  Қаржы ресурстарын басқару бойынша 

негізделген шешім қабылдау үшін ең алдымен кәсіпорынның жағдайынының қаржылық 

тұрақтылығының қандай типке жататындығын анықтау керек. Оларды 4 топқа бөлуге 

болады: жақсы тұрақты жағдайдағы кәсіпорын, орташа жағдайдағы кәсіпорын, нашар 

тұрақты жағдайдағы және дағдарысты қаржылық жағдайдағы кәсіпорын.  Жақсы тұрақты 

жағдайдағы кәсіпорын сыртқы кредиторларға тәуелді емес, ал материалды-тауарлы 

запастар меншікті айналым капиталы арқылы жабылады. Осындай жағдайлар кәсіпорын 

басшылығына негізгі қызмет үшін қаражаттырдың сыртқы қайнар көздерін жұмсағысы 

келмейтін, консервативті саясатты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Орташа тұрақты 

жағдай тауарлы-материалды запастары меншікті қаражаттар есебінен жабылатын, бірақ 

активтердегі үлкен үлесті тұрақты капитал алатын кәсіпорындарға тән. Осыған 

байланысты кәсіпорын еркін ақшалай қаражаттарды жеткілікті дәрежеде иеленбейді. 

Осындай қаржылық жағдайды жақсарту мақсатында негізгі өндірістік қорларды өткізу 

керек. Активтердің айналымдылығын көтеру үшін айналым қаражаттарының құрылымын 

оңтайландыру керек, сонымен қатар дебиторлық қарызды басқаруға аса көп көңіл бөлінуі 

керек.       

Қаржылық жағдайы нашар кәсіпорындардың қызметі қаржылық тәуекелдің 

жоғарғы деңгейімен ерекшеленеді. Осының салдарынан қарызға алынған қаражаттарды 

қайтара алмау тәуекелі туындайды. Осындай қаржылық жағдайды жақсарту үшін келесі 

шаралар ұсынылады:                                                                

а) Операциялық шығындарды қысқарту мақсатында оларға қатаң бақылау жасау;  

ә) маркетинг шаралары мен баға құрылымы процесін қайта қарау;  

б)кәсіпорынның пайдасын кредиторлар, меншік иелері мен кәсіпорынның өзінің 

арасында бөлудегі пропорцияны қайта қарау [5, 138 б.].    

Дағдарысты қаржылық жағдай тәуекелдің жоғарғы дәрежесімен ерекшеленеді. 

Активтердегі тұрақты капиталдың артықшылығы байқалады, қарыз қаражаттары көлемі 

бойынша меншікті капиталдан жоғары болады. Бұл ақшалай қаражаттардың үнемі 

жетіспейтіндігі кәсіпорынның банкроттыққа жақындағандығын сипаттайды. Қалыптасқан 

жағдай келесі шараларды жүзеге асыруды қажет етеді: 

1. тиімсіз немесе тіптен пайдаланылмайтын тұрақты активтерді өткізу немесе 

есептен шығару; 

2. айналым капиталының құрылымына дәйекті талдау жүргізу; 
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3. кәсіпорынның пайдасын көтері мақсатында өндірістік шығындарға қатаң 

бақылау жасау; 

4. пайданы бөлу процесін бөлінбеген пайда резервтерін анықтау үшін және 

кәсіпорынның акционерлік құнын көтеру үшін талдау.  

5. Қаржылық жағдайдың әр типі үшін ұсынылып отырған шаралар 

кәсіпорындардың қаржы ресурстарын басқаруды жақсартуға бағытталған.   

Кез келген кәсіпорынның жеңісті қызметі мен дамуы оның қаржылық 

тұрақтылығына байланысты екендігін ұмытпау керек. Қазіргі кезде кәсіпорын 

басшыларының айналым капиталының өтімділігін көтеру мақсатында ұстанатын негізгі 

және кеңінен пайдаланатын нұсқасы қаржы ресурстарын үнемдеу болып табылады. Бұл 

қорларды басқару саясатын өзгерту, сонымен қатар материалды ресурстарды арзанырақ 

экономикалық алмастыру қажеттілігін қарастырады. Кәсіпорын үшін қаржылық 

тұрақтылықты көтерудің басты резервтерінің бірі меншікті капитал көлемін ұлғайту 

болып табылады. Осы мәселені шешуге жекешелендіру мен акционерлендіру белгілі бір 

мүмкіндік береді. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЯПОНИИ 

 

Мухамедьярова К., 

магистрант 1 курса, Академия Кайнар 

 

В работе исследованы некоторые специфические особенности управления 

персоналом в японских организациях, выявлены наиболее интересные подходы, 

применимые в казахстанских условиях. Проведен всесторонний анализ японской модели 

управления персоналом и рассмотрена возможность её адаптации к отечественным 

реалиям. Выявлены основные проблемы, препятствующие широкому применению 

японского опыта управления персоналом в деятельности предприятий страны. 

Ключевые слова: управление, персонал, Япония, предприятия, особенности, модель 

управления.  

 

ЖАПОН КӘСІПОРЫНДАРЫНДА КАДРЛАРДЫ БАСҚАРУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мұхамедьарова К., 

1 курс магистрі, Қайнар академиясы 

 

Жұмыста жапондық ұйымдарда персоналды басқару ерекшеліктері зерттелді, 

қазақстандық жағдайларда қолданылатын ең қызықты тәсілдер анықталды. 

Персоналды басқарудың жапондық моделін жан-жақты талдау жүргізілді және оның 
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ішкі жағдайларға бейімделу мүмкіндігі қарастырылды. Жапонияның елдегі 

кәсіпорындардың қызметінде персоналды басқару тәжірибесін кеңінен қолдануға кедергі 

келтіретін негізгі проблемалар анықталды. 

Түйін сөздер: басқару, персонал, Жапония, кәсіпорындар, ерекшеліктері, басқару 

моделі. 

 

PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT AT JAPAN'S 

ENTERPRISES 

 

Mukhamedyarova K., 

Master of 1 course, Kainar Academy 

 

In the work some specific features of personnel management in Japanese organizations 

are researched, the most interesting approaches applicable in Kazakhstan conditions are 

revealed. A comprehensive analysis of the Japanese model of personnel management was 

conducted and the possibility of its adaptation to domestic realities was considered. The main 

problems that prevent the wide application of the Japanese experience of personnel management 

in the activities of enterprises of the country are revealed. 
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Японский национальный характер воплощает собой редкостную комбинацию 

преемственности, устойчивости, постоянства с колоссальной адаптивностью к любым, 

самым резким изменениям внешней среды, с неправдоподобной открытостью любым 

новым веяниям в любых областях материального и духовного существования. 

Эксплуатация упомянутых качеств национального характера в интересах эффективного 

контроля над персоналом сводится главным образом к моделированию в служебной 

обстановке отношений, типичных для традиционной японской семьи кланового образца, 

состоящей из нескольких поколений одного рода. Внедрение элементов семейных 

отношений в управление японскими фирмами создало благоприятные условия для 

укрепления дисциплины труда, совершенствования межличностных отношений по 

вертикали и горизонтали и, в конечном счете, для повышения эффективности 

производства [1, С.53-55]. 

Управление человеческими ресурсами в Японии проявляется через одну из 

составляющих концептуальной основы контроля над персоналом, которую можно назвать 

«тотальной вовлеченностью». Данное понятие охватывает целый ряд установлений, 

подтверждающих колоссальную престижность процесса труда в глазах работников. 

Именно с позиций преклонения перед трудом воспринимает японский работник строгую 

дисциплину, жесткий распорядок дня. «Тотальной вовлеченности» соответствует 

доминирование на японских предприятиях бригадных методов труда. Здесь опять-таки 

наблюдается заимствование из идей и практики функционирования семей-кланов. 

Самоотверженная работа всем коллективом, в котором должен был без остатка 

раствориться каждый его член, неизменно считалась патриотическим долгом, наилучшим 

средством достижения производственных целей. Работник, пребывая в составе бригады, 

ощущает себя в  привычном «семейном лоне», сразу же мобилизуется на его охрану 

усердным трудом, более всего страшится подвести коллег некомпетентностью или 

недостаточным прилежанием [2, С. 70]. 

Постоянная и глубокая забота каждого работника об интересах бригады формирует 

тот фон, на котором в японских компаниях развертывается трудовое соревнование. Но 

надо подчеркнуть, что целью соревнования является не перевыполнение устанавливаемых 

заданий, а их скрупулезное выполнение. Необходимо указать на тот факт, что, нацеливая 

бригады на соблюдение программных наметок, администрация японской фирмы вместе с 

тем всячески поощряет рационализаторскую деятельность, одним из результатов которой 
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в случае нахождения удачных решений является корректировка программ. Львиная доля 

рационализаторской деятельности приходится на усилия по качественному 

совершенствованию выпускаемой продукции и неоценимый вклад в это 

совершенствование вносят специальные группы качества. Второй составляющей 

концептуальной основы контроля над персоналом допустимо считать «доверие». Данным 

понятием описывается твердая убежденность работников в том, что любой их вклад в 

успехи компании, любые жертвы, принесенные во имя ее процветания, рано или поздно, в 

той или иной форме получат воздаяние. 

Кроме того, в Японии получили большое распространение системы «пожизненного 

найма» и оплаты по старшинству: главная мотивационная роль первой заключается в 

гарантии стабильной занятости, независимо от конъюнктурных колебаний и прочих 

факторов, а второй в гарантии возрастающей платы за долголетнюю преданность фирме. 

В рамки системы «пожизненного найма» попадают почти исключительно выпускники 

учебных заведений, не выходившие ранее на рынок рабочей силы, не имеющие 

профессиональных навыков вообще и, что очень важно в Японии, профессиональных 

навыков, адекватно отвечающих требованиям нанимающей компании. Поэтому новички, 

прежде всего, пропускаются через механизм производственной подготовки с ротацией по 

различным видам их профессионального профиля для выявления склонности, наилучшей 

совместимости с тем или иным из этих видов, и лишь по прохождении курса обучения 

следует направление на определенную работу. При  этом вступление в сферу 

«пожизненного найма» не увязывается непосредственно с необходимостью заполнения 

открывающихся вакансий, выглядит как акт оказания чести принимаемым. Подобное 

«ухаживание», несомненно, усиливает общий мотивационный эффект. Еще более 

наглядная ориентация на конкретного работника свойственна системе оплаты по 

старшинству. С одной стороны, лица, которых принимают на основе «пожизненного 

найма», немедленно ставятся на эскалатор ежегодных надбавок к заработной плате, 

причем ее начальный уровень как бы не учитывает факта профессиональной 

неподготовленности новичков [3, С.71]. 

Увеличение базисной ставки на основе ежегодных прибавок происходит на разных 

этапах трудовой деятельности по-разному:  

 до обзаведения семьей (до 30 лет) – умеренно восходящая кривая;  

 после женитьбы и рождения детей (30-40 лет)-крутой подъем;  

 по достижении производственной зрелости (40-45 лет) – снова умеренно 

восходящая кривая. В предпенсионный период базисная ставка почти не увеличивается [4, 

С.162]. 

Опора на «доверие» не связана с ощутимым риском для администрации, потому 

что на персонал налагается при этом колоссальной весомости моральное обязательство, 

легкомысленное отношение к которому не может быть допущено господствующим 

складом индивидуального и общественного сознания. Тщательно разработанные и гибко, 

своевременно пущенные в оборот методы трудовой мотивации способствовали 

расширению масштабов производства на японских предприятиях, повышению 

производительности труда и в конечном итоге созданию товарного и сервисного изобилия 

на рынке.  

О масштабах повышения заработной платы в Японии за последние годы можно 

судить хотя бы по тому факту, что экономика страны в настоящее время лишилась такого 

своего еще недавнего преимущества, как дешевая рабочая сила. В 2005 году Япония 

вышла в мировые лидеры по уровню почасовой заработной платы в обрабатывающей 

промышленности. За последние несколько лет по этому показателю она лишь 

незначительно отстает от Канады, Швеции и Германии. Главной причиной такого 

социально-экономического подъема является успешное развитие хозяйства страны. 

Также, определенную роль сыграла и многолетняя упорная борьба японских профсоюзов 

за улучшение условий труда. И даже, хотя цены медленно, но неуклонно растут, 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 78 

повышение номинальной заработной платы несколько опережает их рост.  

Эффективным экономическим стимулом являются также бонусы, которые 

выплачиваются дважды в год (летом и зимой) и  размер которых зависит от деятельности 

предприятия. Это довольно значительные суммы денег. Система бонусов практикуется не 

только крупными, но и многими средними и даже мелкими предприятиями. Разница лишь 

в том, что размеры бонусов на крупных предприятиях значительно выше. Размеры летних 

и зимних бонусов возрастают из года в год, причем в последние годы летние бонусы 

равны примерно полуторамесячным, а зимние - почти двухмесячным зарплатам. 

Следовательно, помимо основной заработной платы, работники ежегодно получают в 

виде единовременных выплат еще, в среднем, по 3,5 месячной зарплаты. Что касается 

крупных предприятий, то общая  сумма летних и зимних бонусов на некоторых достигает 

4-х и даже 6-ти месячных зарплат. На эту сумму можно приобрести, например, новый 

автомобиль. 

Повышению трудовой активности персонала в значительной степени способствуют 

также выплаты различных единовременных пособий на поддержание благосостояния:  

пособие на жилье, некоторые виды коммерческих услуг, питание, культурные и 

медицинские нужды. 

Особенно привлекательными являются различные виды пособий на жилье. Это 

можно объяснить так: в Японии идет непрерывный рост цен на землю, а следовательно, 

возрастают цены на строительство жилья и цены арендной платы за него. Поэтому почти 

все крупные японские компании строят свои собственные жилые дома, которые 

предоставляются работникам бесплатно или за минимальную плату. Одновременно в 

последние годы заметные масштабы приобретает выдача компаниями всем желающим 

работникам долгосрочных ссуд на строительство собственного жилья. 

Действительным экономическим стимулом для работников крупных японских 

предприятий является также заранее оговоренная крупная выплата пособий, 

выплачиваемых при выходе на пенсию. Работнику выплачивается  оговоренная сумма, 

либо сумма, эквивалентная заработанной им пенсии. Большинство крупных предприятий 

выплачивает обе эти суммы одновременно. Единственным условием, дающим право на 

получение таких выплат, является то, что работник должен проработать на данном 

предприятии не менее 20-ти лет без перерыва. Общий размер выходного пособия зависит 

от стажа работы и уровня образования работника. 

Среди психологических стимулов можно выделить следующие: непосредственное 

психологическое воздействие на работников; вовлечение их в различные 

производственные движения; установление «человеческих отношений в 

промышленности» и т.д. К непосредственному психологическому воздействию на 

работников относится, например, ежедневное исполнение перед началом работы всем 

персоналом предприятия патриотического «гимна компании».  

Обучение и подготовка персонала в Японии, как правило, осуществляется внутри 

фирмы, чаще всего без отрыва от производства. Одна из важных целей-выработка 

необходимых именно данной конкретной фирме разнообразных навыков и способностей. 

Чтобы работники могли выполнять широкий круг производственных операций или 

квалифицированно решать многие производственно-технические и управленческие 

задачи, они должны хорошо знать всю производственно-техническую систему своего 

предприятия, разбираться в целом в используемых фирмой технологиях. 

Профессионально-техническое обучение без отрыва от производства организуют 

специальные отделы, существующие в каждой крупной компании. Непосредственное 

«наставничество» возложено на специально подготовленных инструкторов. 

Осуществляя профессионально-техническое обучение с отрывом от производства, 

большинство крупных японских компаний, наряду с использованием собственных 

учебных центров и специалистов, прибегают также к помощи таких специализированных 

неправительственных организаций, как Японский центр производительности  труда, 
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Японская ассоциация эффективности производства, Японский центр экономических 

исследований и др. 

Пример сочетания профессионально-технической учебы с отрывом и без отрыва от 

производства показывает, в частности, компания «Фудзицу», являющаяся в Японии одним 

из крупнейших производителей телекоммуникационного и информационного 

оборудования. Будучи в целом приверженцем обучения без отрыва от производства, 

компания составляет и реализует образовательные программы, в которых обучению с 

отрывом от производства отводится важное место. Это такие программы, как программа 

обучения торговому делу, программа обучения компьютерной технологии, программа 

обучения иностранным языкам и др. Программы осуществляются преимущественно в 

процессе работы. Однако компанией используются как собственные, так и «посторонние» 

учебные заведения: Технический колледж «Фудзицу», Институт технического обучения 

«Фудзицу», Институт международных исследований и профессионально-технического 

обучения, Школу бизнеса при университете Кэйо, Институт системных и научных 

исследований при университете Васэда, Американскую школу юриспруденции, Японо-

американский институт науки управления (Гаваи), Организацию японо-европейского 

обмена (Лондон) и др. 

Должностное перемещение персонала осуществляется посредством следующих 

методов: ротация должностных функций; персональная оценка результатов труда каждого 

работника; собеседования с руководством предприятия; экзамен на  служебное 

продвижение и занятие вакантной должности. Ротация работ означает периодическую 

передвижку работника от одной работы к другой, чтобы путем ознакомления на 

собственном опыте с деятельностью различных участков расширить кругозор работника и 

развить его способности. Овладевание смежными профессиями стимулируется и 

материально. Система оплаты труда в зависимости от числа освоенных профессий на 

заводе холодильников компании «Мацусита дэнки» действует так: из 6-ти тарифных 

ставок 3 низшие предназначены для рабочих, имеющих одну профессию; 4-ая ставка – для 

освоивших две специальности; 5-я-три. По высшему «классу», 6-му, оплачивается труд 

рабочих, овладевших по меньшей мере пятью профессиями.  

Метод персональной оценки результатов труда работника предусматривает 

накопление данных о характере, личных и деловых качествах, творческих способностях, 

результатах работы каждого работника, необходимых для принятия решений о служебном 

продвижении. Для этого применяются специальные формы-анкеты, которые содержат в 

себе 4 информационных блока: способности, опыт работы, перспективы продвижения по 

службе и пожелания работника. 

Метод собеседования с руководством предприятия предусматривает подготовку 

работником письменного доклада, в котором указываются итоги проделанной работы и 

личные пожелания рабочего относительно вида работы. 

Метод экзаменовки работника часто оказывается главным при принятии решения о 

должностном перемещении. Общим для всех предприятий является “железное правило”, 

согласно которому повышается в должности только тот, кто сдал экзамен.  

Система должностного перемещения персонала, конечно, распространяется и на 

высшее управленческое звено, однако каких-либо обобщающих данных о служебной 

карьере этого звена не существует. Однако общеизвестно, что управляющие, включая 

высших, являются в основном воспитанниками данной фирмы, прошедшими все или 

большинство ступеней внутрикорпоративной иерархии. Члены правления в большинстве 

своем возглавляют определенные участки работы компании. 

Также, следует отметить, что система должностного перемещения персонала 

строго объективна, защищена от скрытых и откровенных проявлений произвола со 

стороны начальства. Критерии о должностном перемещении достаточно ясны и наглядны,  

легко поддаются проверке. Даже уже только множество различных проверок и контроля 

снизит до минимума шансы недобросовестного, ленивого и безынициативного работника 
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на серьезную карьеру.  

Использование японских методов в других странах сталкивается с различными 

трудностями. Проведенные на предприятиях в США опросы менеджеров показали, что 

неясна с точки зрения местного персонала постановка цели; принятие важных решений 

руководством Японии; ограниченность продвижения по служебной лестнице для 

работников не японцев; проведение бесчисленных совещаний, в которых принимают 

участие не имеющие непосредственного отношения к делу работники, в результате чего 

тратится время.  

Весьма показательно всестороннее обследование 505 чисто японских компаний в 

США, проведенные Японской ассоциацией по развитию торговли (ДЖЕТРО). Результаты 

обследования показали, что 71% компаний испытывают трудности в области управления 

трудом и персоналом; 48% - ощущают большие различия в привычках, обычаях и образе 

мышления; 46% - жалуются на языковой барьер; 31% - недовольны обучением персонала 

[5, С. 96]. 

Таковы общие проблемы, связанные с изучением и использованием японской 

модели управления персоналом за пределами Японии. В связи с этим встает вопрос о 

казахстанском участии в той и другой области. К сожалению, на сегодняшний день 

использование данных методов у нас почти отсутствует, оно, так скажем, находится в 

«эмбрионом» состоянии. Только в начале 90-х годов управленцы наших предприятий 

проявили интерес к японским методам управления трудом и получили возможность их 

применения. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Умирбекова Қ.С.,                                                                                                             

Қайнар академиясының 1-курс магистранты 

 

Бұл ғылыми  мақалада қазіргі кездегі   кәсiпорынның   жалпы  “тәуекел  

портфелiнде” қаржылық тәуекелдер үлкен  роль  атқаратындығы айтылған. 

Кәсiпорынның   қаржылық  тәуекелi  дегеніміз- белгiсiздiк  жағдайда  өз  қаржылық  iс-

әрекетiн   жүзеге  асырғандағы  керi  қаржылық   салдардың,  табыс  пен   капиталды   

жоғалту  формасында   көрiнетiн, пайда болу  ықтималдығы  айтылады. Кәсiпорынның  

қаржылық  жағдайы  көптүрлi   тәуекелдермен  байланысты, оның  әсер  ету  деңгейi  

нарықтық  экономикаға  өтуiмен  күшейдi. Кәсiпорынның  қаржылық   

қорытындыларына  қаржылық  тәуекелдер  әсерiнiң  өсуi -  мемлекеттегi  қаржылық  

жағдай  мен  нарық  конъюнктурасының   тез  өзгеруiмен, қаржылық  қатынастардың  

кеңеюiмен, жаңа  қаржылық  технология  мен  құралдардың  пайда  болуымен   және   

басқа  да   көптеген   факторлармен  байланысты. 

Түйін сөздер: қаржы, қаржылық тәуекел, кәсіпорын, нарықтық экономика, 

капитал.   

 

 

ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
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Умирбекова К.С., 

магистрант 1 курса  Академии Кайнар 

 

В этом документе отмечается, что сегодняшний финансовый риск играет 

важную роль в общем портфеле рисков современного предприятия. Финансовый риск 

предприятия представляет собой вероятность возникновения негативных финансовых 

последствий, доходов и убытков капитала при осуществлении его финансовой 

деятельности в случае неопределенности. Финансовое состояние предприятия связано с 

различными рисками, что влияет на переход к рыночной экономике. Рост финансового 

риска по финансовым результатам предприятия связан с быстрыми изменениями в 

состоянии финансовой системы и рынка, расширением финансовых отношений, 

появлением новых финансовых технологий и инструментов и многими другими 

факторами. 

Ключевые слова: финансовый, финансовый риск, предприятие, рыночная 

экономика, капитал. 

 
FINANCIAL RISK MANAGEMENT PROCEDURES 

 

Umirbekova K.S., 

Master student of the Academy of Science 

 

This paper points out that today's financial risk plays a major role in the general risk 

portfolio of the modern enterprise. The entity's financial risk is the likelihood of occurrence of 

negative financial implications, income and loss of capital in performing its financial activities 

in the event of an uncertainty. The financial condition of the enterprise is associated with a 

variety of risks, with its impact on the transition to a market economy. Growth of financial risk 

exposure to the financial results of the enterprise is related to the rapid changes in the state of 

the financial system and the market, expansion of financial relations, the emergence of new 

financial technologies and tools, and many other factors. 

Keywords: financial, financial risk, enterprise, market economy, capital. 

 

Тәуекелді табиғат пен қоғамның кейбір әрекетінен пайда болатын қауіп ретінде 

түсінуге болады. Тәуекел- бұл тарихи және экономикалық категория. Кәсiпорынның   

қаржылық  тәуекелi  деп,  белгiсiздiк  жағдайда  өз  қаржылық  iс-әрекетiн   жүзеге  

асырғандағы  керi  қаржылық   салдардың,  табыс  пен   капиталды   жоғалту  формасында   

көрiнетiн, пайда болу  ықтималдығы  айтылады. Қаржылық  тәуекелдi  басқару  керi  

қаржылық салдарды  болжау мен  бейтараптандыру  процесiн  бiлдiрiп,  оларды  

ұқсастыру, бағалау,  алдын  алу  мен  сақтандыруға  байланысты.    
Қаржы тәуекелдері түрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен шешіледі. Қаржы 

тәуекелдерін шешу құралдары болып олардан қашу, ұстап қалу, беріп жіберу, деңгейін 

төмендету. Тәуекелден қашу тәуекелмен байланысты шарадан жай ауытқумен 

түсіндіріледі. Алайда кәсіпкер үшін көбінесе тәуекелден қашу пайда алу мүмкіндігін 

қолданбауды білдіреді. Тәуекелді ұстап қалу-тәуекелді инвестордың жауаптылығына 

қалтыру. Сонымен, инвестар венчурлік капиталды сала отырып, вечурлік капиталдың 

мүмкін болатын жоғалтуларын меншікті қаражаттары есебінен өтей алатынын алдын ала 

ескереді. Тәуекелді беріп жіберу инвестор тәуекел жауаптылығын басқа біреуге, мысалы 

сақтандыру қоғамына, беріп жіберумен түсірдіріледі. Бұл жағдайда тәуекелді беріп жіберу 

қаржы тәуекелін сақтандыру жолымен жасалды. Тәуекел деңгейін төмендету – 

жоғалтулар ықтималдылығын және көлемін қысқарту. 

Қаржы тәуекелін шешуде нақты құралдарды таңдауда инвестор келесі 

принциптерге сүйенуі тиіс: 
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- меншікті капитал мүмкіндігінше ғана тәуекел етуге болады; 

- тәуекелдің соңын ойлау керек; 

- аз нәрсе үшін көппен тәуекел етуге болмайды. 

Бірінші принципке сүйенуде инвестор капитал салымын жасаудан бұрын тиіс:  

- берілген тәуекел бойынша мүмкін болатын шығыстар көлемін максималды түрде 

анықтау; 

- оларды (шығыстарды) капитал салымының көлемімен салыстыру; 

- олрады (шығыстарды) барлық меншікті қаржы ресурстармен салыстырып, 

инвесторды банкроттыққа әкелмей ме екенін анықтау. 

Капитал салымы бойынша шығыстар көлемі капитал көлеміне тең, не одан кіші, не 

үлкен болуы мүмкін. 

Портфельді инвестиция кезінде, яғни екінші ретті нарықта сатуға болатын бағалы 

қағаздарды сатып алған кезде шығыс көлемі әдетте шығыстанатын капитал көлемінен аз. 

Инвестордың өзіндік қаржылық ресурстардың қөлемі және максималды мүмкін болатын 

шығыстар көлемінің арақатынасы банкроттыққа апаратын тәуекел деңгейі. Ол тәуекел 

коэффициентімен өлшенеді: [1, 129 б.]. 

Кр = У / С, 

мұндағы   Кр – тәуекел коэффициенті; 

У – максималды мүмкін болатын шығыс сомасы; 

С – нақты түскен қаражатттар есебімен өзіндік қаржылық ресурстар көлемі.  
Екінші принципке сүйену инвестор шығыстың максималды мүмкін болатын 

көлемін  біле отырып, оның тәуекелдің ықтималдылылығы қандай екенін анықтауды және 

тәуекелден (яғни шарадан) бас тарту, тәуекелді өз жауаптылығына алу немесе тәуекелді 

басқа тұлғаның жауаптылығына беру шешімін қабылдауды талап етеді 

Үшінші принциптің қызмет етуі қаржы тәуекелін әсіресе беріп жіберуде көрінеді. 

Бұл жағдайда инвестор сақтандыру сомасы мен сақтандыру сыйақы өзіне жағымды 

арақатынасын анықтау тиіс.  

Сақтандыру сыйақысы немесе сақтандыру жарнасы-бұл сақтанушының 

сақтандырушыға сақтандыру тәуекелі үшін төлемі. Сақтандыру сомасы – материалдық 

құндылықтар (немесе сақтанушының азаматтық жауапкершілігі, өмірі жіне денсаулығы) 

сақтандырылған ақша сомасы. Егер шығыс көлемі сақтандыру сыйақысын үнемдеумен 

салыстырғанды үлкен болса, онда тәуекел ұсталынып қалуы тиіс емес, себебі инвестор 

тәуекелді өзіне алмау керек. Қаржы тәуекел деңгейін төмендеті үшін түрлі әдістер 

қолданылады: 

- диверсификациялау; 

- таңдау және нәтижелер туралы қосымша ақпараттар алу; 

- шектеу; 

- сақтандыру; 

- жабу; 

- хеджирлеу және т.б. 

Диверсификациялау өздерінің арасында тығыз байланысты түрлі салым объектілері 

арасында инвестицияланатын қаражаттарды орналастыру процесін білдіреді. 

Диверсификациялау принципінде клиенттерге өз акцияларын сататын, ал алған 

қаражаттарды нарықтан сатып алынатын және тұрақты орташа табыс әкелетін түрлі 

бағалы қағаздарға салатын инвестициялық қорлардың қызметіне негізделеді.  

Диверсификациялау түрлі қызметтер арасында капиталды орналастыру кезінде 

тәуекелдің бөлімінен қашуға мүмкіндік береді. Сонымен, инвестор бір акционерлік қоғам 

орнына бірнеше түрлі акционерлік қоғам N акцияларын сатып алу табыс 

ықтималдылығын N есеге көбейтеді және сәйкесінше тәуекел деігейін N есе төмендетеді 

[2, 112 б.]. 

Кейде инвестор нәтижелер анықталмаған және шектелген ақпараттар жағдайында 

шешім қабылдайды. Әрине, егер инвесторда толық ақпарат болса, ол сапалы болжам 
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жасап, тәуекел діңгейін төмендете алатын еді. Бұл жағдай ақпаратты тауар ретінде 

көрсетеді.  

Ақпарат бағалы тауар болып табылады, ол үшін инвестор үлкен ақша төлеуге 

дайын, олай болса, ақпаратқа капитал салымы кәсіпкерліктің бір сферасы болып 

табылады. Толық ақпарат құны толық ақпарат бар кездегі бір нәрсенің күтілетін сатып алу 

құны мен ақпарат толық емес жағдайдағы күтілетін құн арасындағы қатынасы ретінде 

есептеледі. Егер болжам нақты болып шықпаса да, қаражаттарды перспективаға өткізудің 

сапалы болжамын қамтамасыз ететін сұраныс пен өткізу нарығын зеттеуге салған тиімді.  

Шектеу – шығыстар, сатулар, несиелер және тағы басқалардың шекті сомасын 

бекіту. Шектеу тәуекел деңгейін төмендетудің маңызды құралы болып табылады және 

шектеуді банктер қарыз беруде, овердрафт келісімшартына отырғанда; шаруашылық 

жүргізуші субъектілер тауарларды несиеге(несие карточкасы бойынша), жол чектері және 

еврочектер бойынша сату, инвесторлар капитал салымы сомасын  анықтау кезінде 

қолданады [3,181б.]. 

Сақтандыру мәні – тәуекелден қашу үшін инвестор табыстың бөлігінен бас тартуға, 

яғни тәуекел деңгейін нөлге дейін төмендету үшін төлеуге дайын. Егер сақтандыру құны 

мүмкін болатын шығысқа тең болса, онда тәуекелге қарсы инвестор басынан кешу мүмкін 

кез келген қаржылық жоғалтуларды толық өтеуді қамтамасыз ететіндей сақтана алады. 

Қаржы тәуекелдерін сақтандыру оның деңгейін төмендету әдістерінің ең тараған түрі 

болып табылады. Сақтандыру – бұл ерекше қаржылық қатынастар. Бұл қатынастар үшін 

міндетті түрде екі жақ болуы қажет: сақтандырушы мен сақтанушы. Сақтандырушы 

сақтанушы төлемдері есебінен ақша қорын (сақтандыру немесе резервтік қор) құрады.  

Сақтандыру үшін құрылып жатырған ақша қорының мақсатты бағыттылық сипаты 

тән, оның ресурстарын тек алдын ала келісілген жағдайлардағы жоғалтуларды өтеуге 

(көмек көрсету) жұмсау; қатынастардың ықтималдылық сипаты, себебі сәйкес жағдай 

қашан болатыны, оның күші қандай және қай сақтанушыға тиесілі болатыны алдын ала 

белгісіз; қаражаттардың қайтарымдылығы, себебі бұл қаражаттар барлық сақтанушылар 

бойынша зияндарды өтеу төлеміне бағытталған. 

Сақтандыру процесінде сақтандыру қорын құруда қатысушылар арасында 

қаражаттарды қайта бөлу жүргізіледі: бір немесе бірнеше сақтанушы жоғалтуларын өтеу 

жоғалтуларды барлығына бөлу жолымен жүргізіледі. Белгілі бір кезеңде төлем жасаған 

сақтанушылар саны өтеу алатын сақтанушылар санынан үлкен болады. 

Бұл тәсілдер тәуекел дәрежесін төмендету тәсілдерінен және тәуекелдерді 

шешу әдістерінен тұрады. Тәуекелдерді шешу әдістері болып табылады: тәуекелден қашу, 

ұстау, яғни тәуекелді инвесторға қалдыру және тапсыру, мысалы, сақтандыру 

компаниясына. 

Тәуекелді төмендету үшін келесідей тәсілдер қолданылуы мүмкін: 

 диверсификация; 

 нәтижелер мен таңдаулар туралы қосымша ақпарат алу; 

 лимиттеу; 

 өзін-өзі сақтандыру; 

 сақтандыру; 

 валюталық тәуекелдерден сақтандыру; 

 хеджирлеу; 

 байланысқан облыстардың қызметіне басқаруды алу спецификалық қорлардың 

қолдануын бағалау және есепке алу. 

Қаржылық менеджментте бұл термин кең және санаулы қолданбалы мағынада 

қолданады. Кең мағынада хеджерлеу термині қаржылық шығындар тәуекелін 

төмендететін кез келген механизмдерді-ішкімен қоса, сыртқы механизмдерді  қолдануды 

сипаттайды.  Санаулы қолданбалы мағынада хеджрлеу термині, тиісті қаржылық 

құралдарды қолдануға негізделген, қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыратын ішкі 

механизмді сипаттайды (бағалы қағаздар). Ары қарай хеджерлеу термині қолданбалы 
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мағынада қолданылады. 

Қаржылық тәуекелдерді туынды бағалы қағаздармен операция жүргізу арқылы 

хеджерлеу, тәуекел оқиғасы пайда болған кездегі мүмкін болатын қаржылық шығындарды 

төмендету үшін жоғары тиімді механизм. Бірақ ол белгілі бір шығындарды қажет етеді, 

брокерлерге комиссия төлеу, опциондар бойынша жарна сияқты т.б. Бірақ бұл 

шығындардың деңгейі, қаржылық тәуекелдерді сыртқы сақтандыруға қарағанда төмен. 

Хеджерлеудің көптеген нысандары отандық тәуекел-менеджментінде өз орныны тапты. /3, 

203 б/ 

Қолданатын туынды бағалы қағаздар түріне қарай хеджерлеудің келесі 

механизмдері қолданады: 

 Фьючерстік шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу. Тауарлық немесе қор биржа 

операцияларының қаржылық тәуекелдерін бейтараптандыру үшін, әртүрлі қарама-қарсы 

биржалық шарттарды жасау механизімін көрсетеді. Фьючерстік шарттарды қолдану 

арқылы хеджерлеу үш түрлі биржалық келісімді жасауды талап етеді: 1) болашақ кезеңде 

жеткізілетін нақты актив немесе бағалы қағазды сату/сатып алу; 2) актив немесе бағалы 

қағаздар мөлшеріне тең фьючерстік контрактілерді сату/сатып алу (фьючерстік шарт 

бойынша орын ашу); 3) нақты актив немесе бағалы бағазды  жеткізген кезде фьючерстік 

шарт бойынша орынды жою. Бірінші екі биржалық келісімдер  қаржылық тәуекелді 

бейтараптандырудың алдыңғы кезеңінде жасалады, үшінші түрі – аяқталу кезеңінде. 

Фьючерстік шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу принципі, кәсіпорын  нақты актив 

немесе бағалы қағазды сатушы ретінде жеткізу уақытында бағаның өзгеруінен шығынға 

ұшырап жатса, фьючерстік контрактілерді сатып алушы ретінде сондай мөлшерде табыс 

табады немесе керісінше. Осыған байланысты бейтараптандырудың фьючерстік 

шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу механизімінде екі түрлі операция қолданылады: 

контрактілерді сату арқылы хеджерле мен осы контрактілерді сатып алу арқылы 

хеджерлеу. 

 Опционды қолдану арқылы хеджрлеу. Ол бағалы қағаздар, валюта, нақты актив 

т.б.  операциялары бойынша  қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру механизімін 

сипаттайды. Хеджереудің бұл нысанында опционмен келісім жатыр, ол опциондық 

шартта көрсетілген уақыт ішінде келісілгген баға мен мөлшерде бағалы қағазды, 

валютаны, нақты активті сату немесе сатып алу құқығы(бірақ міндеттеме емес). Бұл 

хеджерлеу түрінде тәуекелді бейтараптандыру - сатып алу негізіндегі опцион арқылы 

хеджерлеу (келісілген баға бойынша сатып алу құқығы); сатунегізіндегі опцион арқылы 

хеджерлеу (келісілген баға бойынша сату құқығы); қос опцион немесе «стеллаж» 

(келісілген баға бойынша бірден сатып алу ғана емес, сонымен қатар сату құқығы). 

Кәсіпорынның опционға берген баға, негізінен сақтандыру жарнасы болып табылады. 

 «Своп» операцияларын қолдану арқылы хеджерлеу. Ол бағалы қағаздар, валюта, 

қарыз міндеттемелер  операциялары бойынша  қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру 

механизімін сипаттайды. «Своп» операциялардың негізінде қаржылық активтер немесе 

қаржылық міндеттемелердің құрамын жақсарту мен шығындарды төмендету мақсатымен, 

оларды ауыстыру (сату-сатып алу). Бұл хеджерлеу түрінде тәуекелді бейтараптандыру - 

валюталық своп операциясы (болашақтағы міндеттемелерді валютаның басқа түрінде 

ауыстыру); қор свопы  (бағалы қағаздың бір түрін басқа түрге ауыстыру міндеттемесі, 

мысалы облигацияны акцияға ауыстыру); пайыздық своп  (тұрақты пайздық ставкасы бар 

қарыз міндеттемелерді бос пайыз ставкасына ауыстыру немесе керісінше). 

Хеджерлеу негізінде қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру нысандары отандық 

тәуекел-енеджмент тәжірибесінде, өзінің жоғары табыстылығына қарай үлкен дамуға 

ұшырайды. 

Диверсификация 
Диверсификация механизмі негізінен жүйесіз (тән емес) тәуекел түрлерін 

бейтараптандыру үшін қолданылады. Сонымен бірге ол жүйелі тәуекел түрлерін  белгілі 

деңгейде төмендетуге мүмкіндік береді-валюталық, пайыздық және  басқаларын. 
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Диверсификация механизмінің жұмыс істеу принципі шоғырлануға мүмкіндік бермейтін, 

тәуекелдерді бөлуде көрінеді. 

Қаржылық тәуекелдерді диверсификациялаудың негізгі мынандай бағыттары 

қолданылады: 

 Қаржылық іс-әрекет түрлерін диверсификациялау. Әртүрлі қаржылық 

операциялардан табыс алу үшін өзге мүмкіндіктерді қолдануды қарастырады-

қысқамерзімді қаржылық салымдарды, несиелік портфельді құрастыру, нақты 

инвестициялауды іске асыру, ұзақмерзімді қаржылық салымдарды портфельді құру т.б. 

 Кәсіпорынның валюталық портфелін диверсификациялау. Ол бірнеше 

валюталар үшін сыртқыэкономикалық операциялар түрін таңдауды білдіреді. Бұл 

бағыттың процесінде валюталық тәуекел бойынша қаржылық шығындар төмендейді. 

 Депозиттік портфельдің диверсификциясы. Бірнеше банктерге уақытша бос ірі 

ақша-қаражаттарын орналастыру. Ақша активтерінін орналастыру шарттары онша 

өзгермейтіндіктен, бұл бағыт депозиттік тәуекелді төмендетіп, оның табыс деңгейіне әсер 

етпейді.  

 Несиелік порфельдің диверсифифкациясы. Ол несиелік тәуекелді төмендетуге 

бағытталған және кәсіпорын өнімінің сатып алушыларының  сан-алуандығын 

қарастырады. Әдетте несиелік тәуекелді бейтараптандыру кезіндегі несиелік портфельдің 

диверсификациясы несиелік операциялардың концентрациясын лимимттеумен бірге 

жүріп, сатып алушылар тобы бойынша несиелік лимит орнату арқылы іске асырылады. 

 Бағалы қағаздар портфелінің диверсификациясы. Диверсификацияның бұл 

бағыты табыс деңгейін төмендетпей, портфельдің жүйесіз тәуекел деңгейін төмендетуге 

мүмкіндік береді. 

 Нақты инвестициялау бағдарламасының диверсификациясы. Ол инвестициялау 

бағдарламасына әртүрлі альтернативті салалық және аумақтық бағыты бар инвестициялық 

жобаларды енгізуді қарастырады, бұл бағдарлама бойынша  жалпы инвестициялық 

тәуекелді төмендетеді. 

Жалпы диверсификация механизімін сипаттағанда, ол жеке қаржылық 

тәуекелдердің кері әсерін төмендетуге таңдаулы түрде әсер ететіндігін көрсетіп кетпеуге 

болмайды. Кешенді, жүйесіз портфельдік қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыруда өз 

тиімділігін көрсетіп, жүйелік тәуекелдерді – инфляциялық, салықтық т.б. 

бейтараптандырғанда өз әсерін тигізе алмайды. Сондықтан кәсіпорында бұл механизмді 

қолдану шектеулі сипатта. 

Тәуекелдерді үлестіріп беру 

Қаржылық тәуекелдердің, бұл бейтараптандыру бағытының механизімі жеке 

қаржылық операциялар бойынша серіктестерге трансферт ретінде жартылай беру ретінде 

қарастырады. Бұл жерде шаруашылық серіктестерге олар бейтараптандыруды тиімдірек 

жүргізе алатын кәсіпорынның қаржылық тәуекелдері беріледі [4, 164 б.]. 

Қазіргі тәуекел-менеджментте тәуекелді үлестірудің келесі негізгі бағыттары бар: 

 Инвестициялық жоба қатысушылары арасында тәуекелді үлестіру. Кәсіпорын 

осындай үлестіру кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын уақытша орындамаған, 

жұмыстың сапасыздығымен, құрылыс материалдарды ұрлаумен байланысты пайда 

болатын қаржылық тәуекелдер жалдаушыларына трансферт ретінде беруі мүмкін. 

Осындай тәуекелдердің трансфертін іске асырған кәсіпорын, бейтараптандыруды 

жалдаушы арқылы жүргізеді. 

 Кәсіпорын мен шикізат және материалдар жабдықтаушылар арасында 

тәуекелдерді үлестіру.  Бұл үлестірумен транспорттау және шығару-кіргізу жұмыстары 

кезінде мүлікті бұзу арқылы пайда болатын қаржылық тәуекелдермен байланысты. 

Үлестірудің осындай нысандары сәйкес халықаралық ережелермен реттеледі 

 Лизинг операциясына қатысушылары арасында тәуекелді үлестіру. Оперативті 

лизинг кезінде кәсіпорын жал берушіге қоданып жүрген активтің моральді тозу тәуекелін, 

техникалық өнімділігін жоғалту тәуекелін және т.б. тәуекелдерді береді. 
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 Факторингтік (форфейтингтік) операциясына қатысушылары арасында тәуекелді 

үлестіру. Үлестіру заты кәсіпорынның несиелік тәуекелі, ол қатысты қаржылық 

институтқа-коммерциялық банк немесе факторингтік компанияға беріледі. Үлестірудің 

бұл нысаны ақылы, бірақ несиелік тәуекелді жақсы деңгейде бейтараптандырады [5, 85 

б.]. 

Тәуекелді бейтараптандыру деңгейі, кәсіпорынның серіктестерімен  келісімде 

көрсетілетін, келісім жасауға қатыстыратын зат. 

Әр кәсіпорын өзінің қызмет ету саласына байланысты өзіне тән тәуекелдің 

түрлерін, оларды бағалаудың оптималды әдістерінің жиынын анықтайды. Кәсіпорын үшін 

тәуекелдердің түрлерін анықтау және оларды бағалау қиынға соғады. Осы мәселені шешу 

үшін кәсіпорын алдын ала болашақта пайда болуы мүмкін барлық тәуекелдердің түрін 

және оларға төтеп беру мүмкіндігін анықтап алады. Егер де тәуекел жеткіліксіз дәрежеде 

анықталып талданса, нәтижесінде кәсіпорының банкроттыққа ұшырау мүмкіндігі артады. 

Сондықтан нарықтық экономика жағдайында тәуекелді басқарудың, талдаудың, 

бағалаудың маңызы өте зор. 
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Мақалада компанияның қаржылық тұрақтылықты басқару мәселелері 

қарастырылады. Өнімділік менеджменті - бұл басқарудың кең процесінің бөлігі. Ол 

жоспарлауды, ұйымдастыруды, басқаруды, бақылауды және реттеуді қамтиды. 

Өнімділікті басқарудың мәні ағымдағы экономикалық жағдайларға байланысты оны 

жоғарылатудың ең жоғары деңгейіне жету болып табылады. 

Түйін сөздер: менеджмент, қаржы, тұрақты даму, компания, жүйе, жетілдіру. 

 

QUESTIONS OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF 

THE COMPANY 

 

                                                           Dzhulmuhamedova MB,  

master of the Kainar Academy 

 

The article examines the issues of financial stability management of the company. 

Performance management is actually part of a broader management process. It also includes 

planning, organization, management, control and regulation. The essence of productivity 

management is to achieve the highest possible level of its increase under the current economic 

conditions. 

Keywords: management, finance, sustainability, company, system, improvement. 

 

В условиях нестабильности рыночной экономики нашей страны предприятие АО  

«Аксай-нан»  в результате своей деятельности обеспечило возможность получения 

прибыли и погашения своих обязательств за счет собственных средств. Можно 

порекомендовать предприятию максимально возможный выпуск продукции по качеству и 

количеству в условиях наиболее эффективного использования всех средств производства, 

имеющихся в распоряжении предприятия. Совершенствовать управление 

производительностью труда, материалоотдачей, фондоотдачей основных 

производственных фондов и оборачиваемостью оборотных средств. По динамике этих 

показателей можно характеризовать эффективность внедряемой реформы управления, 

основанной на рыночных отношениях. 

На предприятии можно также рекомендовать регулярно производить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, для того чтобы предприятие могло "на ходу" 

оценить и улучшить свое финансовое положение. Для этого, в настоящее время, лучше 

всего использовать бухгалтерскую программу с встроенным блоком анализа 

хозяйственной деятельности. Эта программа со встроенным блоком финансового анализа 

очень удобна и даже необходима для неустойчивых предприятий, чтобы оперативно 

следить за изменением финансового состояния. 

Следовательно, можно выделить два основных направления по улучшению 

деятельности компании, с точки зрения финансового менеджмента: 

1. Краткосрочное планирование и анализ с целью повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

2. Финансовое планирование развития сети туристических агентств. 

В целом можно отметить, что использование финансовых расчетов и процедур в 

управлении компании невелико. В большей части они сводятся к прогнозу необходимого 

объема денежных средств и контролю за кредиторской задолженностью. 

Снижение себестоимости продукции и повышения уровня ее рентабельности 

осуществляется посредством управления производительностью. 

Управление производительностью – это фактически часть более широкого 

процесса управления. Оно также включает в себя планирование, организацию, 

руководство, контроль и регулирование. Суть управления производительностью 

заключается в том, чтобы добиваться максимально возможного уровня ее повышения при 
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существующих в данный момент экономических условиях. В своей организации 

управление производительностью исходит из следующих положений: 

1. Выработка общего подхода к пониманию проблемы результативности и 

производительности систем. 

2. Разработка стратегических программ роста производительности. 

3. Разработка подходов к методам измерения и оценки производительности. 

4. Разработка методов контроля и повышения производительности. 

5. Обеспечение организации планирования и эффективного внедрения всех 

элементов. 

С учетом этих случаев должна выбираться и управленческая стратегия по 

обеспечению роста производительности. Прежде всего, надо обратить внимание на то, как 

можно увеличить объем продукции. В практике американских фирм с этой целью 

используется причинно-следственная диаграмма, показывающая, в каких случаях 

происходит увеличение объема продукции и при каком условии (неизменности или более 

медленных темпах увеличения затрат) повышается производительность системы. 

Главными направлениями решения задачи повышения производительности труда 

являются интенсификация производства, техническое переоснащение предприятия, 

внедрение более совершенной техники, коренное повышение качества продукции, 

улучшение организации производства и труда за счет улучшения материально-

технического обеспечения (в первую очередь), а также повышения культуры производства 

и усиления роли «человеческого фактора». Все эти направления неравноценны как по 

результатам роста производительности труда, так и по затратам, связанным с ними. 

Многократное повышение производительности труда можно получить за счет более 

полного использования результатов научно-технического прогресса. Но его реализация 

требует, как правило, больших капиталовложений, которые не всегда (в определенный 

момент времени) по силам предприятию.  

Желание и возможность осуществить капиталовложения в усовершенствование 

техники зависят от их прибыльности. Следовательно, в решении вопроса об инвестициях 

необходимо руководствоваться теми же факторами, что и при производстве любого 

товара. В первую очередь, это факторы, влияющие на величину прибыли от отдельных 

технических усовершенствований. Возрастание прибыльности от предполагаемого 

усовершенствования техники возможно в двух случаях: во-первых, если при этом 

уменьшаются издержки производства товара, и, во-вторых, если снижаются затраты на 

дефицитные ресурсы, продаваемые в связи с этим по высоким ценам. Поэтому при 

планировании роста производительности труда следует выбирать то направление из 

вышеприведенных, которое даст оптимальный результат как по увеличению 

производительности труда, так и по затратам на его осуществление. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения  финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 

выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 

улучшения финансового состояния предприятия. 
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2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия 

собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при 

разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 

Проводимый в работе анализ, является внутренним. Его цель – установить 

планомерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные 

средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, 

получения максимума прибыли и исключения банкротства. 

На мой взгляд, предложенные рекомендации будут способствовать достижению 

этой цели.    

Исходя из результатов проведенного анализа на современном этапе на АО  «Аксай-

нан»  необходимо: 

1. Добиваться снижения издержек на данном предприятии за счет: внедрения 

прогрессивных технологий, систем учета, контроля, экономии материалов, 

совершенствование системы оплаты труда, снижения налогооблагаемой базы, 

совершенствование менеджмента на различных уровнях. 

2. Обеспечить рост рентабельности основной деятельности, прежде всего за счет 

снижения издержек и увеличения доли коммерческих заказов. Такое увеличение, 

возможно, прежде всего, благодаря увеличению объема выпускаемой продукции, при 

фактически неизменном заказе.     

3. Необходимо выявить и ликвидировать негативные тенденции в организации 

производства на данном предприятии.  

4. Необходимо усиление финансово-аналитической работы на данном 

предприятии. Здесь следует отметить, что предшествовать выполнению этого пункта 

должно обеспечение аналитиков достоверной информацией в частности по себестоимости 

продукции. В настоящее время данная проблема стоит особенно остро. 
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ҒАЛАМДАНУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ 

АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ЗЕРТТЕУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Шаккөзова Г., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Бұл ғылыми мақалада ғаламдану үдерісіндегі экономикалык интеграцияның 

алғышарттары мен зерттеу бағыттары қарастырылған. XX-XXI ғасырлар аралығында 

дүниежүзілiк дамудың процесстерiн сипаттайтын негізгі ұғым ғаламдану. Оның негізгі 

мәнi адамдардың және мемлекеттердің бір-бірімен өзара байланыстарын кеңейту. 

Мақалада планетарлық ақпараттық кеңiстiктiң, дүниежүзілік нарық және экологиялық 

мәселелердi шешудегi интернационализация, ұлтаралық және конфессияаралық өзара 

әрекеті зерттелген. 

Түйін сөздер: экономика, интеграция, алғышарттар, экономикалық зерттеу, 
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ғаламдану.  

 

ЦЕЛИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Шаккозова Г., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

В этой научной статье рассматриваются предпосылки и экономические аспекты 

экономической интеграции в процессе глобализации. Глобальная концепция глобальных 

процессов развития в XX-XXI веках - это глобализация. Его основная цель - расширить 

контакты между людьми и государствами. В статье исследуется интернационализация 

межпланетного информационного пространства, глобального рынка и экологических 

проблем, межэтнического и межконфессионального взаимодействия. 

Ключевые слова: экономика, интеграция, прогнозы, экономические исследования, 

глобализация. 

 

OBJECTIVES AND RESEARCH DIRECTIONS OF ECONOMIC 

INTEGRATION IN THE GLOBAL PROCESS 

 

Shakkozova G., 

Master of Academy Kainar 

 

This scientific article discusses the prerequisites and economic aspects of economic 

integration in the globalization process. The global concept of global development processes in 

the XX-XXI centuries is globalization. Its main purpose is to expand contacts between people 

and states. The article explores the internationalization of interplanetary information space, 

global market and environmental issues, interethnic and interconfessional interaction. 

Keywords: Economics, Integration, Predictions, Economic Research, Globalization. 

 

XX-XXI ғасырлар аралығында дүниежүзілiк дамудың процесстерiн сипаттайтын 

негізгі ұғым ғаламдану болды. Оның негізгі мәнi адамдардың және мемлекеттердің бір-

бірімен өзара байланыстарын кеңейту болды.Ол планетарлық ақпараттық кеңiстiктiң, 

дүниежүзілік нарық және экологиялық мәселелердi шешудегi интернационализация, 

ұлтаралық және конфессияаралық өзара әрекеттесулер және шиеленістердің қалыптасу 

процесстерімен өрнектеледi. 

Ғаламдану мәдениеттердiң бiр-бiрiне сiңуiне көмектесуге, өркениеттердiң өзара 

түсiнiсуiне, халықаралық құқықтың нормаларының бекiтілуiне және тұлғаның құқығының 

сақталуына көмектеседі. Ғаламдану өзара байланыстардың күшейуіне және адамгершiлiк 

бiрлестiктердiң кiрiгуiнiң басқа да көп жақтарын қосады. Олар-ұлтаралық құрылымдар 

және халықаралық қатынастардың қатысушыларының рөлiнiң жоғарылауы;аймақтық 

және қоғамдық ұйымдар; құқықтық нормалардың универсализациясы; әлеуметтік 

стандарттар және т.б. 

ДВФ-тің (МВФ) анықтамасына сәйкес, ғаламдану-бұл қарқынды өсетiн интенсивті 

интеграция. Жалпы ұғым бойынша дүниежүзілік жүйе,  ұлттық экономикалар араласуы 

нәтижесiнде пайда болатын процесс. Ол капиталдың кедергiсiз орын ауыстыру 

мүмкіндігімен, тарифтік барьердің төмендеуімен және тауар қозғалысының 

либерализациясы, капиталдың, коммуникациялық және ақпараттық жақындаумен 

негiзделуi керек.  

Ғаламдану процессі экономикалық шекаралардың жойылуына, аймақтық бірігу 

шаралары бойынша  мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық деңгейін бір-біріне 

жақындатуға шақырады. Ғаламдану болмысында қаржылық-экономикалық критерийлер 
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шешуші мәнге ие болады. Мемлекеттің экономикасы тұрақты және бәсекеге қабілетті 

және ғаламдану процесске қатысуы жоғары болған сайын оның халықаралық 

қауымдастықта позициясы күшейе түседі [1, 52 б.]. 

«Интеграция» термині латынның integratio-толықтыру сөзінен, integer-бүтін. 

Интеграцияланудың жалпы сипаттамасы келесідей сипатталады: интеграция-жақындау,  

қосылу, өзгешілікті сақтай отырып бөлшектердің біртұтастыққы бірігуі, яғни, ортақ сауда, 

экономикалық, валюталық және саяси одақ құра отырып ұлттық өзгешілігін сақтап қалу 

[2, 8 б.]. 

Экономикалық интеграциялану ұғымы келесідей анықталады, шаруашылық 

өмірдің интернационализациялық формасы ретінде, ұлттық шаруашылықтың мұқабала 

объективті үдерісі және келісілген мемлекетаралық экономикалық саясатты жасау.                                       

Аймақтық мемлекеттердің интеграциялануы-бұл, ұлттық шарушылықтардың өзара 

әрекеттесуі және жақындауы, аймақтық экономикалық топтардың құрылуы. Мақсаты-

еркін сауда және инвестициялық өзараәрекеттесу жолындағы ұлттық кедергілерді жою, 

мемлекеттің шаруашылық субъектілерін теңестіру. Келісімшарт және бюджеттік, 

салықтық, валюталық саясаттың унификациясы және гармонизациясы негізінде ортақ 

экономикалық кеңістік құрылады.  

Интеграцияланудың бастапқы негізі-тікелей халықаралық экономикалық байланыс 

(өндірістік, ғылыми-техникалық, технологиялық) болып табылады, олар өз кезегінде 

ұлттық шаруашылықтардың біртіндеп өзара әрекеттесуіне көмектеседі. Содан соң, 

мемлекеттік экономикалық, құқықтық, фискалдық, әлеуметтік және тағы да басқа 

жүйелердің белгілі бір деңгейге дейін басқару құрылымдарының бірігуі. 

Интеграцияланудың негізгі мақсаты-шаруашылықтың тиімділігін қамтамасыз ету 

негізінде тауарлардың, қызметтердің терімін кеңейту және өсіру [3, 52 б.]. 

Интеграциялану ұғымы мәдени, саяси, экономикалық және тағы да басқа 

салалардағы үдерістерді қамтиды. Шоғырлану-әскери-саяси, ғылыми-техникалық, 

технологиялық және тағы да басқа болады. 

Микродеңгейдегі интеграциялану жекелеген фирмалардың және кәсіпорындардың 

капиталының өзара әрекеттесуі, экономикалық келісімдер жасау, шет елде филиалын ашу 

негізінде іске асады. Аймақтық деңгейде-жергілікті инфрақұрылымның кооперациясы, 

экономикалық аймақты құру түрінде. Халықаралық деңгейде интеграциялану 

мемлекеттердің экономикалық бірлестіктерінің бірігуі және ұлттық саясаттың келісілуі 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Нәтижесінде ортақ валютасы, инфрақұрылымы, ортақ 

экономикалық пропорциясы, ортақ органдары бар аймақтық шаруашылық кешендер 

құрылады.     

Интеграциялану өз кезегінде халықаралық және аймақтық көлемде болуы мүмкін. 

Халықаралық көлемдегі шоғырлану дүниедүзілік өндірістің, нарықтың және 

коммуникацияның дамуына негізделеді. 

Халықаралық экономикалық интеграциялану мемлекеттерге келесі тиімділіктерді 

алу  мүмкіндігіне ие болады: 

 қорларға рұқсат беріледі: қаржылық, материалдық, еңбек, бүкіл аймақ 

аумағындағы технологияларға, сонымен қатар шоғырланған топтың нарығына арнайы 

тауар өндіруге; 

 мемлекеттердің экономикасының бір біріне жақындауы сол елдегі фирмаларға 

көптеген тиімді  артықшылықтар туғызады және үшінші бір елдердегі бәсекелестіктерінен 

қорғайды. 

 шоғырланған мемлекеттер өткір әлеуметтік қиыншылықтарды ортақ шешуге 

мүмкіндігі бар; 

 халықаралық еңбек бөлінісінің тереңдеуі өнімнің өзіндік құнын қысқартуға және 

экономикалық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді; 
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 экономикалық кеңістік кеңейе түседі, шоғырланған мемлекеттер арасындағы 

кәсіпорындардың бәсекелестігі арта түседі, ол өз кезегінде оларды ынталандырады және 

кәсіпорынның тиімділігін арттыра түседі; 

 өзара сауда саттықтың дамуына тиімді жағдай туындайды, халықаралық сауда 

саттық саясатында блок атынан сөйлеу тиімдірек болады; 

 мемлекеттер ұлттық экономиканың артықшылығын пайдаланып нарықты 

кеңейту, отандық өндірушілерді қолдау, мемлекетаралық сауда шығындарын азайту 

шараларын іске асыра алады; 

 экономикалық аумақты кеңейту шетелдік инвестициялырдың көлемінің артуына 

ықпал тигізеді; 

 оңтайлы сыртқы саяси орта қалыптасады, ел арасындағы ынтымақтастық тек 

қана экономика саласында ғана емес, сонымен қатар саяси, мәдени және тағы да басқа 

салаларда күшейе түседі; 

 шектеулілік факторы еңсеріп мемлекет тең және толық құқықты халықаралық 

субъектіге айналады [4, 62 б.]. 

Ең бірінші  «интеграциялану» ұғымы ΧΧ ғасырдың 30 жылдары қолданыла 

бастады. Алайда нақты саяси шешімдердің негізіне шоғырлану қағидалары концептуалды 

болмады. Шоғырланудың жаратушылары өз мемлекеттерінің және дүниежүзілік 

қауымдастықтың мүдделерін бірінші орынға койып отырды. 

Аймақтық интеграцияланудың қағидасын зерттеп түсіну XX ғасырдың 50 

жылдарды басталды. Неолибералдық бағытта жұмыс жасаған ғалымдар (А.Предоль, 

В.Репке) шоғырлану ұғымын келесідей түсінген, бірнеше мемлекетті біріктіретін ортақ 

геоэкономикалық кеңістікті құру. Бұл мақсаттарға жету үшін сыртқы сауда және қаржы – 

валюталық салаларды толығымен мемлекет бақылауынан босату керек. Осы бағыттың 

өкілдеріне шоғырлаундың қиындықтары сыртқы сауда қызметінің либерализациясы 

негізінде шоғырланушы мемлекеттердің  нарықтарының бірігуі болды.  

Интеграцияланудың ту қағидасы экономикалық алғышарттардан туындады. Мүше елдер 

арасындағы тауарлардың алмасуына айрықша көңіл бөлінді себебі, шоғырланған 

бірлестіктің арасындағы өндірістің тиімділігі артты, елдің әл ауқаты, тауардың бәсекеге 

қабілеттілік деңгейі жоғарылады. Кейінірек аталмыш санаттың ұйғарымы еркін сауда 

қағидасына ұласты (фритредерства) [5, 35 б.].    

Аталмыш тұжырымдаманың түпкі негізі мемлекеттің халықаралық еңбек бөлінісі 

базасы негізінде өндірістің мамандануы және тауар айырбасы арқылы пайда көруі. 

Интеграциялану қағидасының басқа бір бағыты экономикалық емес факторларға сүйенді, 

себебі экономикалардың бірігуі мүше елдер арасында қарулы қақтығыстардың болу 

тәуекелін азайтты және ортақ қорғансыты күшейтті. Үшінші бағыт мемлекеттер 

шоғырлаунға ішкі өндірістің шектеулік факторына байланысты тырысады, яғни 

«шектеулік фактордан» өту үшін. «Шектеулік фактордан» өту өз кезегінде экономика 

масштабының өсуіне, жаңа технологиялардың дамуына, тауар ассортиментінің көбеюіне, 

олардың сапасының жоғарылауы, өндірістің тиімділігінің артуына, ғылыми зеттеулерге 

инвестицилардың көбеюіне алып келеді [6, 59 б.]. 

XIX – ғасырдың соңында ХХ ғасырдың басында монополистік капитализмге өтудің 

себебі, ірі капитал ішкі нарықты толығымен қамтамасыз етіп жаңа пайда көру мақсатында 

басқа елдерге ұмтылды. Капиталдың сыртқа шығуы және айырбастың артуы шаруашылық 

қатынастардың интернационализациямен қатар жүрді. Халықаралық монополиялар пайда 

бола болды және ақырында дүниежүзілік экономикалық кеңістік бөлінді [7, 22 б.]. 

Шведтік экономистер Э. Хекшер және Б. Олин салыстырмалы артықшылық 

қағидасының авторлары болды. Олардың қағидасы бойынша құн арасындағы 

айырмашылықтың болу себебі өндірістің инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуіне және әр 

елдің ана немесе өзге тауарларға деген сұранысына байланысты. Ол шикізат, 

ауылшаруышылық өнімдері немесе индустриялық бұйымдар да болуы мүмкін. Осылайша, 

әр ел артық тауарларын экспорттап, тапшы тауарларды импорттайды.  
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Философиялық санаттан түсіну және елдердің интеграциялануының даму 

тәжірибесін қисындыру амалдары 1950 - 60 ж.ж. бірқатар ғалымдармен Ж. Руэфф, Р. 

Шуман, В. Хальштейн, М. Панич, Е. Бенуа, Моне Ж., П. Робсон және т.б. жүргізілді. Іс 

жүзінде дәстүрлі қағида кеден одағы шеңберіндегі экономикалық сауқаттардан 

туындайды, бұл сауда саттық кедергілерін жоюды сипаттайды. Бұл жерде шоғырланудың 

нәтижесі астарында нарықтың кеңеюіне, өндірістің өсуіне байланысты, сәйкесінше мүше 

елдердің әл ауқатының өсуіне және мамандануына байланысты жаңа тауарлардың ағылуы 

жатыр [8, 122 б.]. 

Неолиберализм секілді санатты императивтің жақтаушылары(В. Репке, М. Аллэ) 

шоғырлануды келесідей сипаттады, ол бірнеше елдер арасындағы біртұтас нарықтық 

кеңістік. Онда мемлекеттің саяси заңнамалық актілеріне және жүргізілетін саясатына 

қарамастан экономикалық заңдылықтар басым.  

Корпорационализмнің ізбасарларының (С. Рольф, У. Ростоу) ойынша, 

шоғырлануды халықаралық корпорациялар қамтамасыз ете алады, микрошаруашылық 

байланыстардың тиімді және теңдестіріліп жұмыс жасауы соларға байланысты [9, 103 б.]. 

Структурализм (Г. Мюрдаль) өкілдерінің экономикалық шоғырлану сияқты 

құрылымды өзгерістің үдерісін елдің экономикасында кесек-кесек фирма және 

өнеркәсіптің сау салаларымен қарастырылды.  

«Дирижизм» тұжырымдамасы өкілдерінің Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер 

пікірінше, халықаралық шоғырлану құрылымы қатысушы елдер арасында ортақ 

экономикалық саясат және келісілген әлеуметтік заңнамалар арқылы жұмыс жаcай алады. 

«Дирижистер» шоғырлануды тиімді реттеу мақсатында ұлттық деңгейден жоғары саяси – 

құқықтық институт немесе бірнеше топ институттар құруды көздеді. Іс жүзінде бұл 

«экономикалық одақтың» құрылуына алып келді [10, 256 б.]. 

Экономикалық интеграция бұл процеске қатысушы елдердің өндірісі мен 

капиталын интернационалдандыруды жеделдетуге жағдай жасайды. 

Шартты түрде экономикалық интеграцияға жетелейтін процесті мынадай тізбек 

арқылы көрсетуге болады: өндіргіш күштердің дамуы-халықаралық еңбек бөлінісі-өндіріс 

пен капиталды интернационалдандыру-экономикалық интеграция. Экономикалық 

интеграцияға елеулі түрде екі фактор әсер етеді: оларға ғылыми-техникалық революция 

және трансұлттық корпорациялардың қызметі жатады. Дүниежүзілік шаруашылықтағы 

интеграциялық процестер дамуының жинақталған тәжірибесі экономикалық 

интеграцияның қалыптасу мерзімінің төрт кезеңнен өтетінін дәлелдейді: 

1.Тарифтерді, тағы басқа шектеулерді жоя отырып, еркін сауда аймақтарын құру; 

2.Саудада және еңбек пен капитал қозғалысында бірыңғай тарифтерді 

орнықтырып, кедендік одақ құру;  

3.Қатысушы елдердің экономикалық саясатын үйлестіру арқылы ерікті 

экономикалық одақ құру; 

4.Бірыңғай экономикалық саясат жүргізіп ортақ валюта жасау және ұлттық 

экрномикалардың үстінен (наднациональный) қарап, реттейтін ұйым құру арқылы толық 

интеграцияға қол жеткізу [11, 52 б.]. 

Қорыта айтқанда, аймақтық интеграция екі деңгейде жүреді. Олар, өздерінің 

шаруашылық қызметінің барысында интеграциялық процестерге қатысатын жекелеген 

компаниялар деңгейі және бір топ елдердің еңбек пен капиталды үйлестіруге мақсатты 

түрде бағытталған қызметі барысында пайда болатын интеграцияның мемлекеттік деңгейі.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТЬ 

 

Касенова А.М., 

магистр экономических наук 

старший преподаватель кафедры Экономики и бизнеса 

Академии Кайнар  

 

В статье рассмотрены вопросы конкурентоспособности национальной экономики 

Казахстана. Конкурентоспособность страны рассматривается как важный показатель 

эффективного использования экономического потенциала страны по сравнению с 

другими странами, а ее повышение в качестве важнейшей задачи государства. В 

условиях глобализации объективные процессы активного включения Казахстана в 

мировые экономические отношения делают одной из ключевых проблем дальнейшего 

развития Казахстана  выбор приоритетных направлений обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности страны, инструментов ее формирования при открытости 

внутреннего рынка.  Анализируются источники и  факторы конкурентоспособности 

страны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность страны. Национальная экономика, 

механизмы управления,  экономические приоритеты, мировые экономические отношения, 

экономический потенциал страны, Рейтинг IMD 

 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛІТТІЛІГІ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ  БАСҚАРУ МЕХАНИЗМДЕРІ   

 

Касенова А.М., 

Экономика ғылымдарының магистрі 

Экономика және бизнес кафедрасының аға оқытушысы 

Қайнар академиясы 

 

Мақалада Қазақстанның ұлттық экономикасының бәсекеге қабілеттілігі 

мәселелері қарастырылады. Елдің бәсекеге қабілеттілігі басқа елдермен салыстырғанда 

еліміздің экономикалық әлеуетін тиімді пайдаланудың маңызды көрсеткіші болып 
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табылады және оның ұлғаюы мемлекеттің маңызды міндеті болып табылады. 

Жаһандану жағдайында Қазақстанның әлемдік экономикалық қатынастарға белсене 

қатысуының объективті үдерістері еліміздің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етудің басым бағыттарын, ішкі нарықтың ашықтығымен оны 

қалыптастырудың құралдарын таңдауы одан әрі дамытудың маңызды мәселелерінің бірі 

болып табылады. Елдің бәсекеге қабілеттілігінің көздері мен факторлары талданады. 

Түйін сөздер: елдің бәсекеге қабілеттілігі. Ұлттық экономика, басқару тетіктері, 

экономикалық басымдықтар, әлемдік экономикалық қатынастар, елдің экономикалық 

әлеуеті, IMD рейтингі 

 

COMPETITIVENESS OF THE KAZAKHSTAN ECONOMY AND 

MANAGEMENT MECHANISMS PROVIDING ITS STABILITY 

 

Kassenova A.M., 
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Senior Lecturer of the Department of Economics and Business 

Kainar Academy 

 

The article considers the issues of competitiveness of the national economy of 

Kazakhstan. The country's competitiveness is seen as an important indicator of the effective use 

of the country's economic potential in comparison with other countries, and its increase as the 

most important task of the state. In the context of globalization, the objective processes of 

Kazakhstan's active involvement in world economic relations make one of the key problems for 

the further development of Kazakhstan the choice of priority areas for ensuring the country's 

long-term competitiveness, the tools for its formation with the openness of the domestic market. 

The sources and factors of the country's competitiveness are analyzed. 

Keywords: competitiveness of the country. National economy, management mechanisms, 

economic priorities, world economic relations, the country's economic potential, IMD rating 

 

Конкурентоспособность национальной экономики – это  способность экономики в 

условиях эффективной конкурентной среды производить, потреблять и реализовывать 

 создаваемые в стране  товары и услуги. А также   использовать свои экспортные 

возможности для неуклонного повышения собственного экономического и 

инновационного потенциала, обеспечивая при этом высокое качество жизни населения. 

Международный опыт свидетельствует, что оценка конкурентоспособности экономики 

складывается из целого ряда компонентов, которые, дополняя друг друга, обеспечивают 

устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения страны в 

условиях относительно свободной международной торговли и финансовых рынков. 

Конкурентоспособность страны является показателем состояния и перспектив 

развития национальной экономики, основой для участия в международном разделении 

труда и торговле, определяет наличие рыночных структур и их способность работать в 

режиме рыночной конкуренции. Международную конкуренцию следует отнести в равной 

степени к внутренним рынкам стран с открытой экономикой, поскольку национальные 

производители  конкурируют с иностранными  в пределах национальных границ. 

Конкурентоспособность экономики страны  -  это обладание свойствами, 

создающими преимущества для субъекта экономической конкуренции как на внутреннем, 

так и на мировом рынках, позволяющими оптимально распределять ресурсы в экономике, 

поддерживать высокий уровень производительности факторов производства в стране, 

обеспечивать высокое качество жизни населения и развитие человеческого капитала. 

Всемирный экономический форум определяет конкурентоспособность национальной 

экономики как «совокупность институтов, политики и факторов, определяющих уровень 

производительности национальной экономики». Глобальный индекс 
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конкурентоспособности ВЭФ выводится на основе 110 ключевых критериев, которые 

являются наиболее критичными для продуктивности и конкурентоспособности страны  [1, 

С.91].  

В настоящее время делаются попытки создать новую экономику, способную 

конкурировать с развитыми аналогами мировой экономической системы, но пока 

успешными и вполне современными являются только отдельные сектора национальной 

экономики, а в общем виде и в своем базовом содержании она являет собой 

низкоукладную систему [2,С.29]. Генеральная цель национальной экономической системы 

Республики Казахстан формулируется как устойчивое развитие на долгосрочную 

перспективу в условиях глобализации для обеспечения благосостояния населения . При 

этом подцелями  являются: -обеспечение экономической безопасности посредством 

стабильного экономического роста; -решение социальных задач жизнеобеспечения 

населения; -обеспечение экологического равновесия на территории страны. Для создания 

условий и предпосылок реализации генеральной цели экономики Казахстана возникает 

необходимость в формировании факторов, среди которых выделяются производственно-

экономические, инвестиционно-финансовые, инновационные, социальные, экономические 

и внешнеэкономические.   К числу организационных механизмов следует отнести 

необходимость усиления перерабатывающего сектора экономики по сравнению с 

добывающим. Сложившаяся ориентация на развитие сырьевых отраслей продолжает 

оставаться в национальной экономики главенствующей. И даже новый виток в извлечении 

и использовании топливно-энергетических ресурсов, например, связаны с добычей 

урановых руд, ориентирован в большей степени на прежнюю сложившуюся динамику с 

акцентом на развитие добывающей отрасли.  Данная ориентация ставит национальную 

экономику в еще большую зависимость от рыночной конъюнктуры, от колебаний цен на 

мировом рынке и от завоза продукции конечного потребления в Казахстан. В этой связи в 

структуре национальной экономики должен быть осуществлен значительный перелом в 

сторону развития перерабатывающего сектора, делающей ее более диверсифицированной 

и разнообразной, способной решать внутриэкономические проблемы и обеспечивать 

нужны своей страны [3, С18]. Организационные механизмы национальной экономики 

необходимо сориентировать на развитие благоприятной предпринимательской среды, 

формирующей заинтересованное отношение к отечественным производителям товаров и 

услуг. В настоящее время в Казахстане осуществляется последовательная и 

целенаправленная система мер по обеспечению необходимыми условиями казахстанского 

предпринимательства, куда входят многочисленные структуры крупного, среднего и 

малого бизнеса. 

 Экономические механизмы  нацелены на использование подходов, 

стимулирующих получение высоких экономических результатов. В значительной степени 

это связано с действующей на практике налоговой, бюджетной и таможенной системами. 

Очевидно, что они должны быть нацелены на активизацию отечественного 

предпринимательства, на обеспечение налоговых преференций, на заинтересованное 

экономическое функционирование. К разряду весьма действенных подходов и механизмов 

экономического функционирования следует отнести использование подходов 

стратегического планирования хозяйственной деятельности.  

Развитие и использование инновационных механизмов связано с созданием базы 

проектных разработок, которые можно было бы реализовать, что повысило бы 

инновационный уровень национальной экономики. Важным направлением развития 

инновационных механизмов стало формирование современной информационной 

инфраструктуры. Данные механизмы служат широкому и неограниченному 

распространению современных технологий взаимодействия с экономическими 

партнерами, обеспечивают ускорение процессов, связанных функционированием 

экономических систем. Также, развитие информационной инфраструктуры  задает 
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национальной экономической системе транспарентность возможных инновационных 

решений [4, С220].  

Конкурентоспособность национальной экономики – очень сложное, 

многоаспектное понятие. К тому же оно не имеет общепризнанного универсального 

определения. Для определения конкурентоспособности используются более 300 

показателей и свыше 100 оценок международных экспертов-экономистов. Данные анализа 

группируются, как правило, в 10 факторов, а именно: 1) экономический потенциал и 

темпы роста экономики; 2) эффективность промышленного производства; 3) уровень 

развития науки и техники, темпы освоения научно-технических достижений; 4) участие в 

международном разделении труда; 5) динамичность и емкость внутреннего рынка; 6) 

гибкость финансовой системы; 7) воздействие государственного регулирования 

экономики; 8) уровень квалификации трудовых ресурсов; 9) обеспеченность трудовыми 

ресурсами; 10) социально-экономическая и внутриполитическая ситуация. Любая 

национальная экономика включает широкий спектр отраслей, обладающих различными 

ресурсами для повышения своей конкурентоспособности [5].  

Казахстан значительно продвинулся по пути создания эффективного рыночного 

механизма. Успешно проведена либерализация экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, преобразована система отношений собственности, 

сформированы рыночные инфраструктуры, используются методы государственного 

регулирования экономики, не разрушающие элементы рыночной экономики, 

осуществлено реформирование отраслей социальной сферы. Президент Н.А. Назарбаев в 

своем Послании народу страны подчеркивал: «Конкурентоспособность нашей экономики 

должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение 

энергозатрат». Видное место в системе мер по форсированному росту новой индустрии 

отводится устойчивому развитию экономики Казахстана. Проблемы устойчивого развития 

являются одними из центральных в экономике. Сегодня по уровню развития экономики 

наша страна входит в десятку наиболее динамично развивающихся стран мира. 

После 3-х лет замедления в 2017 году экономика страны демонстрирует хорошую 

динамику восстановления. За 1 квартал ВВП в реальном выражении увеличился на 3,4%. 

По  оценкам, Национального банка РК в 2017 году темпы экономического роста составят 

около 3%, а в 2018 году ускорятся до 3,5-4%[6].  Если в 1994г. объем ВВП на душу 

населения в Казахстане составлял чуть более 700 долларов, то в 2017 г. – Валовый 

внутренний продукт (ВВП) Казахстана в 2016 году оценивается в $6,9 тыс. на душу 

населения [7].   За 23 года   он возрос более чем в 10 раз. Негативное влияние на уровень 

конкурентоспособности казахстанской промышленности оказывают моральное старение и 

физический износ основных технологических фондов, особенно в сельском хозяйстве. По 

уровню использования технологий высокого уровня, в частности по обеспеченности сил 

автоматизированными комплексами, Казахстан отстает от развитых стран мира в 

несколько десятков раз. Среди основных факторов, которые ограничивают экономический 

рост Казахстана – слабая банковская система, недостатки в области корпоративного 

управления, значительная подверженность колебаниям цен на сырьевые товары и 

относительно слабый менеджмент [8, С392]. Казахстан в рейтинге IMD четвертый год 

занимает стабильные позиции. По результатам Рейтинга мировой конкурентоспособности 

IMD 2017 года, Казахстан занял 32-е место, поднявшись на 15 позиций. Центром по 

изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития 

менеджмента (IMD, Швейцария, Лозанна) 31 мая т.г. опубликованы результаты Рейтинга 

мировой конкурентоспособности 2016 года. Рейтинг IMD является одним из престижных 

и известных в области сравнения мировой конкурентоспособности стран.В основу 

методологии IMD положена оценка национальной среды, способствующей 

конкурентоспособности по 4 факторам: Экономическая деятельность; Эффективность 

Правительства; Эффективность бизнеса; Инфраструктура. Факторы делятся на 20 

субфакторов, вес каждого составляет 5%. Рейтинг включает 342 показателя, 2/3 которых 
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основаны на статистических данных и 1/3 на данных опроса. Казахстан впервые принял в 

нем участие в 2008 году.По результатам Рейтинга мировой конкурентоспособности IMD 

2017 года, Казахстан занял 32-е место, поднявшись на 15 позиций. Тем самым, Казахстан 

вернулся к позициям 2014 года (в 2014 г. – 32-е место, в 2015 г. – 34-е, в 2016 г. – 47-

е).Вместе с тем, среди стран, улучшивших свои результаты по рейтингу IMD-2017, 

Казахстан совершил наибольший рывок. К примеру, Китай поднялся в рейтинге на 7 

позиций, Индонезия – на 6, ОАЭ – на 5.В 2017 году в мировом рейтинге оценивались 63 

страны. Наиболее конкурентоспособными странами признаны Гонконг, Швейцария и 

Сингапур, сместивший США с 3-го места. В Рейтинге мировой конкурентоспособности 

IMD Казахстан из 4-х факторов имеет наиболее сильные позиции по двум: 

«Эффективность Правительства» (19-е место, плюс 12 позиций) и «Эффективность 

бизнеса» (23-е место, плюс 21).В рамках этих факторов наибольший рост позиций 

Казахстана наблюдается по субфакторам «Государственные финансы» (4-е место, плюс 47 

позиций) и «Практика менеджмента» (14-е место, плюс 32 позиции). В целом, по 

большинству субфакторов Казахстан повысил свои позиции: 15 из 20 показали рост, по 4 

– позиции снизились и по одному субфактору «Общественный строй» – позиция не 

изменилась.Касательно результатов опроса, по мнению респондентов, к числу наиболее 

привлекательных факторов экономики Казахстана относятся: стабильность и 

предсказуемость политик/обстановки (62%), благоприятная бизнес-среда (54%) и 

конкурентоспособная система налогообложения (44%). 

Рейтинг цифровой конкурентоспособности – новый отчет Центра мировой 

конкурентоспособности IMD, впервые опубликованный в 2017 г. наряду с ежегодным 

Рейтингом мировой конкурентоспособности.Стоит отметить, что критерии в области 

технологий всегда были частью основного рейтинга IMD. В новый Рейтинг цифровой 

конкурентоспособности введен ряд новых критериев для оценки способности стран 

внедрять и исследовать цифровые технологии, ведущие к трансформации 

государственной практики, бизнес-моделей и общества в целом. В данном рейтинге 

Казахстан по всем 3-м факторам показал рост: «Технологии» (35-е место, плюс 7 

позиций), «Готовность к будущему» (38-е место, плюс 3 позиции), «Знания» (40-е место, 

плюс 7 позиций).Таким образом, благодаря восстановлению экономической активности 

национальной экономики в 2016 г. и роста его экономических показателей, Казахстан 

значительно укрепил свои позиции в мировом Рейтинге конкурентоспособности IMD. 

Кроме того, к улучшению позиций привели проводимые в стране 

институциональные реформы, как и прогнозировалось по итогам предыдущего отчета 

IMD-2016.Как считают эксперты, те страны и компании, которые достигли высокого 

уровня «цифровой зрелости», т.е. те, кто успешно пользуется цифровыми технологиями в 

своей деятельности, более конкурентоспособны[9].  

Основными показателями, негативно влияющими на общий рейтинг 

конкурентоспособности Казахстана и на которые следует обратить внимание, являются:  

 -институциональные и инфраструктурные – качество дорог, качество 

инфраструктуры портов, надежность службы полиции, качество инфраструктуры 

воздушного транспорта, судебная независимость, защита прав интеллектуальной 

собственности, фаворитизм в решениях государственных служащих;   

-финансово-экономические – степень потребительской ориентации, природа 

конкурентоспособного преимущества, доступность венчурного капитала, количество 

местных поставщиков,  инфляция, финансирование через рынок ценных бумаг, 

кластерное развитие, условия для развития финансовых институтов, сложность при 

получении ссуды, сложность продаж, уровень средневзвешенного тарифа, 

распространенность иностранной собственности ,  ограничение движения капитала; 

 -инновационно-технологические – качество научно-исследовательских 

институтов, расходы компании на развитие и исследовательскую деятельность, условия 
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для инновационного развития, использование технологий на уровне компании, 

сотрудничество между ВУЗами и промышленностью; 

  -социальные – экономические издержки туберкулеза, снижение уровня 

заболеваемости туберкулезом, продолжительность жизни, количество школьников, 

принятых в начальные учебные заведения, качество образовательной системы, детская 

смертность [10, С 49-56].  Улучшение  в рейтинге конкурентоспособности в первую 

очередь связано с экономической политикой государства за последние годы, в частности, 

благодаря антикризисным мерам, а также программам ГПФИИР, «Дорожная карта 

бизнеса – 2020», «Карта индустриализации Казахстана», «Стратегическим планом 

развития до 2020 года».  Устойчивое развитие любой страны невозможно без 

экономического роста, который достигается проведением правильной 

макроэкономической политики. В настоящее время Казахстан проводит как структурную 

макроэкономическую политику, направленную на упорядочение структуры экономики и 

ее институтов, так и стабилизационную, направленную на преодоление 

несбалансированности экономики на макроуровне. В рамках стабилизационной 

макроэкономической политики актуальными остаются инструменты денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики.  

Перед страной стоит задача добиться устойчивого экономического роста, 

независимого от конъюнктурных факторов, основанного на НТП, инновациях и 

эффективных и качественных факторах производства – природных ресурсов, 

человеческих ресурсов и капитала. В сравнении с международными рынками МСБ в 

передовых странах можно заметить, что в Казахстане сфера предпринимательства имеет 

низкий вклад в ВВП (Германия – 57%, Великобритания – 52%, США – 52%, Франция – 

50%, Сингапур – 51%, Малайзия – 37%). Это вызвано тем, что большую долю в ВВП 

создает крупный бизнес (7% крупного бизнеса создает 70% ВВП, представленного 

нефтяным и горно-металлургическим секторами). Эта ситуация отражает структуру 

нашего бизнеса, в большей части сосредоточенного в сырьевых отраслях. Также, 

необходимо отметить, что разные страны применяют различные методы расчета данного 

показателя, что не всегда дает возможность проводить страновое cравнение доли МСБ в 

ВВП  [11, С28].  

В рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по трем 

направлениям было одобрено 1603 проекта на общую сумму 503,06 млрд. тенге к 

субсидированию. В Казахстане предпринимаются значительные меры по улучшению 

бизнес-климата в стране. Однако на сегодняшний день проблема доступности финансовых 

средств для предприятий малого и среднего бизнеса существует в первую очередь из-за 

недостаточной информированности.  Во всем мире инновационная деятельность 

рассматривается сегодня как одно из главных условий модернизации экономики. Высокие 

технологии являются тем мощным рычагом, с помощью которого многие страны не 

только преодолевают спад в экономике, но и обеспечивают ее структурную перестройку и 

насыщают рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией.  

С момента принятия курса на индустриально-инновационное развитие в 2003 году, 

Казахстан по итогам 2016 года впервые достиг максимума в росте основных показателей 

инновационной деятельности. В целях развития индустриально-инновационной 

деятельности в Казахстане ведется активная работа по разработке и реализации комплекса 

мер поддержки инноваций. Одной из основных проблем, оказывающих определяющее 

влияние на научно-техническое развитие, является недостаточный уровень 

финансирования науки. Так, годовой объем финансирования научных исследований в 

стране за последние 5 лет составляет 0,2-0,3% от ВВП, в то время как пороговый уровень 

определенный международными экспертами – 1%, ниже которого происходит разрушение 

научно-технического потенциала. По оценке экспертов ООН в рамках Доклада ИЧР 

ПРООН 2016 года, Казахстан усиливает свои позиции в группе стран с высоким уровнем 

ИЧР, поскольку значение индекса увеличилось на 4,3% с 2005 года. Казахстан находится в 
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одной группе с Россией, Беларусью, Украиной, значительно опережая другие страны СНГ  

[12].  

Одним из факторов, снижающим уровень бедности и повышающим 

благосостояния населения является возможность заниматься продуктивным трудом. За 

последние пять лет уровень безработицы имеет тенденцию к снижению . В Казахстане 

проводится целенаправленная работа в сфере трудовых отношений. Рынок труда, 

согласно рейтингу ИГК ВЭФ и IMD является конкурентным преимуществом Казахстана. 

По данной составляющей Казахстан занял 19 место в ИГК ВЭФ, укрепив свои позиции за 

минувший год сразу на 7 пунктов и 5 место в рейтинге IMD, улучшив свои позиции на 10 

пунктов. Необходимо также отметить, что национальная статистика подтверждает 

положительную динамику показателей рынка труда, поскольку в рейтингах ИГК ВЭФ и 

IMD данный фактор в основном оценивается на основе данных опроса [13, С86]. 

Глобальный индекс конкурентоспособности выявил преимущества в Казахстане в 

инфраструктуре, макроэкономической стабильности, здравоохранении и среднем 

образовании, внедрении технологий. А так же выявил места, требующие дополнительного 

внимания, это: эффективность государственных институтов, эффективность рынка 

товаров, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, развитость бизнеса 

и инновации. Обеспечение конкурентоспособности республики  путем инноваций 

приобретает статус стратегического фактора. Казахстан входит в число 

конкурентоспособных стран мира занимая на сегодня 32 место. Сегодня процесс 

реализации и внедрения в промышленные отрасли новых технологий становится 

предметом долгосрочного прогноза. Именно технологическая модернизация способна 

создать новые товары, услуги и повлиять на конкурентоспособность казахстанских 

промышленных предприятий, повышение качества жизни граждан, приблизив его к 

уровню мировых стандартов.  

Повышение конкурентоспособности страны – задача не только весьма трудная, но 

и долгосрочная. Повышение конкурентоспособности казахстанской экономики 

предполагается осуществлять на комплексной основе, по широкому спектру направлений. 

Многовекторность роста конкурентоспособности предопределяется тем, что в 

современных условиях само понятие «конкурентоспособность» трактуется значительно 

шире традиционного представления о «способности успешно оперировать на конкретном 

рынке». В настоящее время конкурентоспособность страны определяется и 

производительностью ее экономической системы, и уровнем благосостояния граждан, и 

многими другими факторами, не исчерпывающимися только торговой сферой. Сегодня 

процесс реализации и внедрения в промышленные отрасли новых технологий становится 

предметом долгосрочного прогноза. Именно технологическая модернизация способна 

создать новые товары, услуги и повлиять на конкурентоспособность казахстанских 

промышленных предприятий, повышение качества жизни граждан, приблизив его к 

уровню мировых стандартов. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие выводы:  

1)Был проведен сопоставительный анализ двух рейтингов глобальной 

конкурентоспособности стран, в результате чего выявлены недостатки и преимущества 

существующих методик.  

2)Была выявлена сущность организационно-экономического механизма управления 

конкурентоспособностью, предполагающая целенаправленность, системность 

использования организационных форм и экономических методов управления, 

предполагает необходимость разработки соответствующих элементов экономической 

составляющей механизма. 

3)На основе проведенного анализа Глобального индекса конкурентоспособности 

ВЭФ были выявлены основные проблемы в экономике Казахстана. Низкие позиции РК в 

рейтинге по следующим критериям: низкий уровень прямых иностранных инвестиций в 

технологии, низкая доступность новых технологий, не развитость инфраструктуры и др.  
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4)Специфика экономического развития экономики Казахстана показывает, что 

основными направлениями формирования конкурентоспособной экономики страны 

должны стать: развитие инфраструктуры и механизмов регулирования 

экономики; формирование научно-технического и инновационного потенциала 

производства; создание эффективной системы управления; стимулирование развития 

наукоемких и обслуживающих отраслей; развитие и эффективное использование 

человеческого потенциала.   

5)Был рассмотрен механизм управления конкурентоспособностью 

промышленности, который играет большую в роль в управлении 

конкурентоспособностью экономики. Успешное функционирование экономического 

механизма формирования конкурентоспособности страны связано с постоянным 

повышением уровня производительности отечественных фирм, с активностью их 

инвестиционной и инновационной деятельности. Характер деятельности отечественных 

фирм во многом определяется характером конкуренции и макроэкономической среды в 

стране. Подводя итог можно сказать, что казахстанская экономика с каждым годом 

 укрепляет свои позиции и становится более конкурентоспособной. Для того, чтобы 

экономика нашей страны была конкурентоспособной необходимо ее совершенствовать с 

помощью различных механизмов. Ведь именно при наличии системы механизмов можно 

сделать казахстанскую экономику более конкурентоспособной. Сейчас в рейтинге 

Всемирного экономического форума Казахстан уже занимает 32 место. И это является 

заслугой президента нашей страны и его нового экономического курса, направленного на 

улучшение жизни казахстанцев. 
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И ИХ 

ПРИМЕНИМОСТЬ В КАЗАХСТАНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Мухамедьярова К.,  

Академия Кайнар,  магистрант  

 

В статье рассмотрены основные подходы к управлению процессом развития 

персонала в развитых странах. Обобщен и систематизирован зарубежный опыт 

управления персоналом и обоснована целесообразность его применения в практической 
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Мақалада дамыған елдердегі кадрларды дамыту процесін басқарудың негізгі 

тәсілдері қарастырылады. Кадрларды басқарудың шетелдік тәжірибесі жалпыланған 

және жүйелендірілген және оны қазақстандық кәсіпорындардың практикалық 

қызметінде қолданудың орындылығы негізделген. 
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The article considers the main approaches to managing the process of personnel 

development in developed countries. The foreign experience of personnel management is 

generalized and systematized and the expediency of its application in the practical activities of 

Kazakhstan enterprises is justified. 
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Любая отрасль деятельности человека имеет свою историю. «Без прошлого нет 

будущего», а без ясного представления истории какой-либо отрасли человеческой 

деятельности нельзя ни понять её сегодняшнее состояние, ни предсказать пути её 

развития. Общее размышление об истории имеет актуальный характер и в понимании, в 

частности,  истории управления, в том числе и одного из современных её типов-истории 

менеджмента. 
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В последние десятилетия слово management (дословно с англ.- управление) 

приобрело интернациональный характер, подразумевая управление экономическими 

процессами.  

Говоря об американском менеджменте, нельзя, хотя бы вскользь не коснуться и 

истории менеджмента как науки вообще. Менеджмент появился в США  в конце 

прошлого века, и с тех пор эта страна по праву считается родиной менеджмента. Первый 

научный курс управления появился 1881 году. Он был разработан Джозефом Вартоном и 

вначале не нашел широкого практического применения. Лишь спустя тридцать пять лет 

начал использоваться как учебная дисциплина. В 1886 г. бизнесмен Г. Таун в своем 

докладе на собрании американского общества инженеров-механиков впервые поставил 

вопрос о необходимости менеджмента как профессионального вида управленческой 

деятельности. В 1910 г. Луис Брандейс ввел в обиход понятие «научное управление», а в 

1911 году в свет вышла работа Ф.У.Тейлора «Принципы научного управления» [1, С. 98]. 

Дальнейшее развитие наук в целом значительно влияло и на менеджмент. Так 

развитие кибернетики, экономико-математических методов, компьютеризация управления 

способствовали активному внедрению в управление системного подхода, не 

концентрирующегося на одной грани интересующей проблемы. Эволюция менеджмента 

приводят к окончательному решению спора между различными школами управления. К 

70-м годам нашего века широкую популярность завоёвывают идеи ситуационного 

подхода, подтверждающие правомочность различных систем управления. В 80-е годы к 

основным направлениям: ратующем за изменение и совершенствование техники и 

технологии производства и  уверенном в примате четкой организации деятельности 

индивида и всего коллектива прибавляется направление «организационной культуры», 

придающее значение системным и поведенческим особенностям предприятия. 

Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает её исторические 

особенности, культуру и общественную психологию. Он непосредственно связан с 

общественно-экономическим укладом страны. Японские методы управления в корне 

отличны от европейских и американских. В бедной естественными ресурсами стране 

традиционно культивируется принцип: «наше богатство-человеческие ресурсы». 

Японские компании в качестве основных целей оперативного характера выделяют обычно 

расширение доли рынка и увеличение доли новых товаров в общем объеме выпускаемой 

продукции, что, по мнению руководителей этих компаний, должно обеспечить повышение 

конкурентоспособности и прибыли, но не только в краткосрочной, но и, что более важно, 

в долгосрочной перспективе. Подобная целевая ориентация значительным образом влияет 

на производственно-сбытовую стратегию корпораций, а также на особенности построения 

и работы всей системы управления. 

Американские компании в качестве основной тактической задачи выделяют 

ускорение оборота инвестируемых средств и увеличение стоимости акций. Именно по 

этим показателям и определяется эффективность работы управленческого аппарата. Для 

американской компании в соответствии с выбранными тактическими целями (ориентация 

на текущую прибыльность) характерна преимущественная ориентация на максимальную 

гибкость системы управления в плане распределения и перераспределения всех видов 

ресурсов для повышения прибыли в краткосрочном разрезе. Для осуществления таких 

установок в наибольшей степени подходят формализованные организационные схемы с 

четким формулированием наборов целей для каждого руководителя. 

В отличие от этого ориентация японских компаний на максимизацию прибыли в 

долгосрочной перспективе приводит к тому, что аппарат управления компании 

формируется на принципах, предусматривающих долгосрочное аккумулирование 

управленческих ресурсов, универсальную подготовку и переподготовку управленческих 

кадров с их привязкой к данной компании в течение длительного периода времени. 

Различия в тактических установках, определяющих производственно-сбытовую 

деятельность, обусловливают некоторые отличия в подходах американских и японских 
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компаний к выбору наиболее приоритетных сфер деятельности и направлений развития. 

Так, в настоящее время американские компании направляют большую часть ресурсов в 

такие области, как совершенствование выпускаемых товаров и технологических 

процессов. В результате такой ориентации большинство средств, выделяемых на научные 

исследования и разработки, сконцентрированы именно в этих областях, так как такая 

структура инвестиций обеспечивает кратчайшее время их оборота. 

Японские компании наибольшую долю средств выделят на проведение 

фундаментальных исследований и разработок, а также работы по созданию 

принципиально новых образцов продукции. В результате, хотя в абсолютном выражении 

период оборота этой части финансовых средств затягивается, изготовление 

принципиально новых товаров дает возможность японским компаниям выпускать более 

конкурентоспособную продукцию и тем самым резко увеличивать объем прибыли, 

например, в конце пятилетнего периода. Анализ ситуации на капиталистических рынках 

весьма отчетливо показывает преимущества тактики, используемой японскими 

компаниями в конкурентной борьбе. 

Принципиально важным моментом, определяющим подход к практике управления, 

является то, что традиционно американские управляющие были ориентированы на некие 

индивидуальные ценности и результаты, в то время как японский подход заключается в 

обеспечении эффективной деятельности группы, а не отдельного работника. При этом вся 

управленческая деятельность в американских компаниях базируется на механизмах 

индивидуальной ответственности, оценке индивидуальных результатов, выработке 

четких, количественно выраженных и, как правило, краткосрочных целей. Идеальный 

американский управляющий обычно предстает в виде лидера – сильной личности, 

замыкающей на себя весь процесс управления и способной заставить своих подчиненных 

интенсивно работать выполнять поставленные перед ними конкретные цели. 

Стиль управления, который преобладает в японских компаниях, ориентирован, 

прежде всего, на групповую деятельность. Упор при осуществлении управленческих 

воздействий делается на включение каждого, в том числе и руководителя, в деятельность 

группы. При этом создаются условия и принимаются специальные меры по налаживанию 

горизонтальных связей и механизмов координации как внутри групп, так и между всеми 

группами в масштабах компании, что значительно уменьшает возможность 

возникновения конфликтов. Поэтому идеальный управляющий по-японски предстает 

человеком, способным обеспечить эффективное функционирование возглавляемого им 

коллектива единомышленников, в котором индивидуальные успехи каждого 

непосредственно зависят и связаны с успешной совместной деятельностью [2, С. 102]. 

Японский управляющий должен не только понимать характер своих подчиненных, 

но и использовать их психологические особенности для интенсификации труда, не 

показывая при этом своего превосходства, а наоборот старательно демонстрируя полное 

(однако, показное) равенство и личную заинтересованность в успехах каждого члена 

руководимой им группы. Исходя из этого, основной задачей японского менеджера 

является способность не заставлять подчиненных эффективно работать, используя методы 

бюрократического принуждения (приказы, распоряжения и т.п.), а ориентировать их 

деятельность в нужном направлении с помощью неявных методов воздействия, 

обеспечивающих добровольную ориентацию на максимальную отдачу их 

производственного и творческого потенциала. 

По-разному в американских и японских фирмах осуществляются контроль и оценка 

результативности действий работников. Так, западная школа управления предусматривает 

четкие критерии оценки, которые в большинстве случаев можно выразить количественно: 

перед каждым работником ставятся четкие цели, которые необходимо достигнуть к концу 

определенного периода. 

В японской фирме цели чаще всего формулируются в самом общем виде и 

отражают главным образом стратегию компании на данном временном отрезке. Работа 
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сотрудников оценивается не за короткие, а за более длительные временные промежутки и, 

как правило, не на индивидуальной, а на групповой основе. Считается также, что, понимая 

стратегические цели компании, каждый из сотрудников должен сам для себя ставить 

оперативные цели, реализация которых обеспечит достижение наиболее важных 

стратегических установок. Высокий уровень самостоятельности, предоставляемый 

каждому работнику японской компании, реализуется не только за счет сознательности, 

«преданности» компании, воздействия «философии фирмы» и тому подобных «духовных 

ценностей», но и тем, что на каждого работника японской компании воздействует 

развитая и тщательно продуманная система стимулов, как материальных, так и 

моральных. Этому также способствует то, что каждый работник практически 

отождествляет себя со своей группой, находится на виду перед всеми членами этого 

микро коллектива, внутренняя деятельность которого при внешней сплоченности 

характеризуется высоким уровнем конкуренции, а система оценки индивидуального 

поведения ориентирована на обеспечение гармоничных действий группы. Важная роль 

при этом отводится управляющим среднего уровня, которые должны создать в 

руководимом подразделении и для каждого работника обстановку заинтересованности в 

повышении эффективности труда, обеспечить видимость совпадения индивидуальных 

целей работников и целей компании по увеличению прибыли. Для этого могут быть 

использованы и используются любые средства от показной заботы и подарков ко дню 

рождения до реальной угрозы увольнения или перевода в менее благоприятные условия 

работы [3, С. 86]. 

Повышенную эффективность отдачи стимулирует также система оценки и 

продвижения работников. В условиях действия системы долго-срочного найма и 

медленного продвижения оценка деятельности каждого осуществляется не столько его 

непосредственным (линейным) начальником, сколько группой руководителей, с которыми 

данный работник взаимодействует в процессе своей производственной деятельности. 

Таким образом, осознавая перспективу продвижения только через достаточно длительный 

период времени, каждый сотрудник стремится проявить себя с самой лучшей стороны, так 

как в противном случае процесс продвижения может быть сильно замедлен, а работника 

подвергнут если не увольнению, то скрытой дискриминации. 

В американских фирмах управляющий имеет больше полномочий организовать 

процесс управления, таким образом, как считает нужным. Он может по своему 

усмотрению концентрировать на себе или делегировать в рамках своей компетенции 

право принятия управленческих решений, так как он несет личную ответственность за 

достижение целей, поставленных перед его подразделением. 

В Японии в условиях групповой ответственности за результаты управленческой 

деятельности управляющий не может по своему усмотрению манипулировать процессом 

делегирования полномочий, а вынужден постоянно согласовывать действия и решения с 

членами группы,  в которую входят все заинтересованные лица. Отсюда основной задачей 

управляющего-японца является не сосредоточение в своих руках информации и 

ответственности, а наоборот, распределение этой ответственности между членами группы 

и стимулирование творческой отдачи каждого через создание соответствующей 

обстановки, обеспечивающей максимальную групповую отдачу.  

Отечественная практика делает в настоящее время энергичные шаги по 

становлению эффективной системы управления персоналом и постепенному включению 

данной системы в общую мировую интеграцию. Так, с 2001 г. по 2003 г. проводился опрос 

высшего руководства казахстанских компаний о необходимости обучения персонала на 

рабочем месте. В нем приняли участие 117 руководителей 13 негосударственных 

компаний с общей численностью занятого на них персонала свыше 4500 человек. В 

результате контент-анализа выяснилось, что обучение персонала считают значимым и 

полезным 35% руководителей. Критериями удачной организации системы обучения были 

названы: наличие разнообразных форм и методов обучения, курсов, тем обучения (36%); 
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подготовленный кадровый резерв (22%); возможность повысить квалификацию на 

рабочем месте, высокая квалификация тренеров и преподавателей (20%) [4, С. 49]. 

В то же время 39% руководителей выдвинули требования по систематизации 

процесса обучения на фирмах и включению обучения в единый комплекс с бизнес-

процессами. 26% респондентов считают эффективным введение постоянного 

узкоспециализированного обучения на рабочем месте. О необходимости повышения 

квалификации персонала в форме обмена опытом между отделениями внутри фирмы 

заявили 22% руководителей. Каждый второй руководитель считает, что его подчиненным 

для работы не хватает узкоспециализированных знаний и навыков по профилю 

деятельности, каждый четвертый заявил о недостатке коммуникативных навыков. Каждый 

третий из опрошенных руководителей признал, что персоналу не хватает навыков 

самоорганизации. 

Наиболее прогрессивными формами обучения на рабочем месте опрашиваемые 

считают групповые занятия, стажировки, тренинги, наставничество. Оптимальным 

периодом для прохождения сотрудниками повышения квалификации (повторного 

обучения на рабочем месте) 35% руководителей считают период не менее одного раза в 

год и 29% не менее одного раза в полгода.  58% респондентов считают, что обучать 

необходимо выполнению конкретных и практических заданий по специальности, 40 % 

считают необходимым проводить обучение согласно должностным требованиям. На 

основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

Руководители относятся к процессу обучения кадров на предприятии как части 

единой организационной системы существующих бизнес-процессов предприятия. Такой 

подход к обучению на рабочем месте обусловлен пониманием зависимости 

экономических показателей работы компании от профессиональной грамотности 

персонала. Руководители уверены, что увеличение финансовых показателей предприятия 

зависит от повышения производительности труда, на которое можно влиять повышением 

квалификации персонала. 

Большинство руководителей сходится во мнении, что каждый сотрудник должен 

проходить обучение не менее раза в год, а лучше дважды в год. Наилучшей формой 

обучения на рабочем месте опрашиваемые считают дистанционное обучение с 

использованием видеофильмов, интерактивных заданий в электронном виде, с 

обязательным применением технических средств обучения. 

Директора и руководители высшего уровня проблему выбора направлений 

повышения квалификации рассматривают с точки зрения функциональных 

узкоспециализированных задач и сложившейся системы распределения сфер 

ответственности между подразделениями. 

В среде руководителей негосударственных компаний сложилось не-сколько 

подходов к процессу обучения персонала. Инструментальный подход к обучению 

выражается в прямом действии: осознали потребность в повышении квалификации 

определенной категории персонала и тут же ее удовлетворили, не вдаваясь в подробности. 

Альтернативным являются личностный подход при индивидуальном рассмотрении 

потребностей каждого работника и экономический подход, где во главу угла ставится 

экономический эффект от повышения производительности труда или снижения доли 

брака после обучения. Часть руководителей подходит избирательно к проведению 

обучения, критерием выбора при этом является стаж работы сотрудника в организации. 

Другая часть руководителей хочет, чтобы в компании было организовано обучение для 

любых категорий работников. 

Руководители устойчиво развивающихся компаний отдают предпочтение 

организации внутрифирменных программ повышения квалификации. Когда основной 

целью является приобретение новых знаний, наиболее рациональным считается 

направление сотрудников на обучение в бизнес-школы. 
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Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что организацию систем 

повышения квалификации в компаниях республики пока нельзя признать 

сбалансированной и включенной принятой в общий управленческий процесс. В фирмах 

отношение к обучению кадров зачастую не отвечает целям и потребностям 

экономической деятельности, а осуществляется по остаточному принципу. На нынешнем 

этапе функционирования предприятий основное внимание уделяется приобретению 

сотрудниками дополнительных профессиональных, узкоспециализированных знаний. При 

этом заявлена потребность в обучении общим управленческим навыкам. Наибольший 

интерес для негосударственных предприятий представляют программы и краткосрочные 

курсы, которые могут дать конкретные практические рекомендации. В то же время 

руководители устойчиво развивающихся компаний отдают предпочтение организации 

внутрифирменных программ повышения квалификации и созданию внутренних 

институтов и бизнес-школ. 
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ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ЭВТАНАЗИИ 
 

Казыбекова А.А.,  

Магистрант Академии Кайнар 

 

Проблема причинения смерти лицам, страдающих тяжелыми заболеваниями, 

лечения которых не подвластно медицине по их просьбе возникла с глубокой древности. 

Данную проблему пытались разрешить многие поколения ученных, мыслителей, лекарей, 

врачей и юристов. Смысл эвтаназии заключается не в том, каким образом умертвить 

больного, а в принятии решения об умерщвлении. Как показывает история человечества, 

и раньше многократно возникали ситуации, когда людям приходилось решать дилемму: 

обрекать ли своих собратьев на мучительную смерть или разом прекратить их 

страдания. Однако предметом дискуссий и жгучего общественного интереса проблемы 

эвтаназии стали только в последнее время. Раньше такого рода ситуации и 

обусловленные ими отношения, как правило, рассматривались как случайность. В 

настоящее время они приобретают закономерность постольку, поскольку следуют из 

достижений научно-технического прогресса, прогресса в области медицины, 

биотехнологий и непосредственно детерминируются ими. 

Эвтаназия недопустима с моральной и правовой точек зрения. С другой стороны, 

она просто необходима для избавления человека от длительных невыносимых физических 

и нравственных страданий. 

Ключевые слова: Деонтология, этика, мораль, смерть,  правовое регулирование. 

 

ЭВТАНАЗИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТИЛЕРІ 

 

Казыбекова А.А.,  

Қайнар академиясының магистранты 

 

Емдеуге жатпайтын ауыр аурулардан зардап шегетін адамдарды өлімге әкелу 

мәселесі ежелгі уақыттан басталган. Көптеген  ғалымдардың, дәрігерлерлер, 

данышпандар және құқық қызметкерлері осы мәселені шешуге тырысты. Евтаназияның 

мағынасы - науқасты өлтіру емес, өлтіру туралы шешім қабылдау. Адамзат тарихында 

айтылғандай, бұрын адамдар бірнеше рет өздерінің бауырларын өлімге кесірді ме, әлде 

қайғы-қасіретті тоқтату туралы дилемма туралы шешім қабылдаған кезде пайда 

болды. Алайда, талқылау тақырыбы және эвтаназия мәселесі жанып тұрған қоғамдық 
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мүдделер жақында басталды. Бұрын мұндай жағдай және олармен байланысты 

қатынастар, әдетте, кездесок ретінде қаралды. Қазіргі уақытта олар ғылыми-

техникалық прогрестің, медицинанын, биотехнологияның жетістіктерінен байланысты 

олармен тікелей анықталатындықтан тұрақты түрде ие болып занды тулғасын 

игереді.Евтаназия адамгершілік-құқықтық тұрғыдан қабылданбайды. Екінші жағынан, 

адамның ұзақ уақытқа созылатын физикалық және моральдық азаптан құтқару үшін 

қажет. 

Түйін сөздер: Деонтология, этика, адамгершілік, өлім, құқықтық реттеу. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF EVANTANUSIA 

 

Kazybekova A.A., 
Master of Academy Kainar  

 

The problem of causing death to persons suffering from serious diseases, whose 

treatment is not subject to medicine at their request arose from ancient times. Many generations 

ago, many generations of scientists, thinkers, doctors, doctors and lawyers tried to solve it. The 

meaning of euthanasia is not how to kill a patient, but in making a decision about killing. As the 

history of mankind shows, many times before, situations arose when people had to solve the 

dilemma of whether to condemn their brethren to painful death or at once to stop their suffering. 

However, the subject of discussions and the burning public interest of the problem of euthanasia 

only began recently. Previously, this kind of situation and the relationships conditioned by them, 

as a rule, were considered as an accident. At present, they acquire a regularity insofar as they 

follow from the achievements of scientific and technological progress, progress in medicine, 

biotechnology and are directly determined by them.Euthanasia is unacceptable from a moral 

and legal point of view. On the other hand, it is simply necessary to get rid of a person from 

prolonged unbearable physical and moral suffering. 

Keywords: Deontology, ethics, morality, death, legal regulation. 

 

ВВЕДЕНИЕ. На основе изучения анализа нормативно-правовых актов, 

исторического опыта правового регулирования причинения смерти потерпевшему по его 

просьбе (эвтаназия), с учётом существующего опыта зарубежных стран и теоретического 

осмысления  действительности выработать концептуальное понимание эвтаназии и 

рекомендации по модернизации нормативно-правовой базы её регулирования в 

Казахстане в целях адаптации к современной обстановке и разрешения этой проблемы в 

нашей стране.  

Термин «эвтаназия» имеет истоки от греческого происхождения и составного 

характера, определяясь сочетанием двух слов: «ev» - хорошо и «tha'natos» - смерть, что 

можно трактовать как «благоумирание».  

Впервые термин «эвтаназия» был введен выдающимся  философом  в XVI веке 

Ф.Бэконом в  работе «О достоинстве и приумножении наук» для обозначения «легкой 

смерти», не пересеченной с мучительной болью и страданиями смерти, которая может 

наступить  естественным путем.  В данной работе английский философ говорит о том, что  

"долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы 

облегчить страдания и мучения, причиняемые болезнью…» . [1, с.25] 

 Эвтаназию как понятие сложно определить в однозначно-конкретном контексте, 

поэтому в философских, юридических, медицинских и иных словарях можно обнаружить 

различную интерпретацию данного термина. Однако, в общих чертах под эвтаназией в её 

современном смысле понимается сокращение или прекращение невыносимых физических 

мучений смертельно больного человека по его сознательной просьбе, обращённой к 

третьим лицам, под которыми в основном подразумеваются врачи. Под просьбой 

подобной категории следует понимать действие или бездействие врача, то есть 
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применение двух форм эвтаназии: активной и пассивной, что в любом случае 

предполагает намеренное совершение убийства пациента.  

Действие характеризуется целенаправленным и волевым умерщвлением человека с 

помощью определённых средств, приёмов или препаратов, непосредственно применяемых 

врачом. Бездействие отличается умышленным оставлением врачом лица в заведомо 

беспомощном состоянии, т. е. ограничением или неоказанием ему специфической 

медицинской помощи, выражающемся, например, в отключении от поддерживающей 

жизнь аппаратуры.  

Эвтаназия также делится на следующие виды: добровольная (способность пациента 

к принятию продуманных, обоснованных, разумных и компетентных решений) и 

недобровольная (отсутствие способности или возможности пациента к сообщению своих 

желаний в виду помутнения рассудка, недееспособности или длительного коматозного 

состояния - в этом случае право решения от его имени имеют родственники, опекуны или 

иные уполномоченные на это лица).  

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в силу квалификации эвтаназии 

как убийства, её осуществление считается уголовно наказуемым преступлением . 

Юридическая проблема заключается в разработке правовой процедуры осуществления 

эвтаназии в случае, если данный акт будет разрешён законодательством. Тщательно 

разработанная юридическая процедура помощи в умирании, в частности, разрешение на 

осуществление акта эвтаназии только врачам, а также получение предварительного, 

добровольного согласия пациента, помогла бы обеспечить больному человеку достойную 

смерть и одновременно значительно снизить возможность злоупотреблений.  

Эвтаназии является искусственным образом ускоренное лишение жизни 

смертельно больного лица на основе его личной просьбы и добровольного 

информированного согласия.  

Предметное содержание эвтаназии как права на принятие добровольной 

фактической смерти выражается в выявлении объекта и объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны посягательства одного лица на другое, неизлечимо больное лицо, с 

целью избавления его от невыносимых физических страданий.  

Объектом преступления считается непосредственно сама жизнь смертельно 

больного человека.  

Объективная сторона преступления проявляется в выборе одним лицом формы 

действия или бездействия, искусственным образом влекущих неизбежную смерть другого 

лица.  

Субъектом преступления считается лицо, достигшее возраста 16 лет и являющееся 

исполнителем желания смертельного больного человека или его уполномоченных 

представителей ускорить наступление его смерти.  

Субъективная сторона проявляется наличием у лица, намеренного лишить жизни 

неизлечимо больного человека, прямого умысла, то есть в осознании им общественной 

опасности своих действий или бездействия, предвидении возможности или неизбежности 

наступления смерти другого лица и желании её наступления. Главной целью применения 

эвтаназии является наступление смерти человека, поэтому косвенный умысел исключён. 

Обязательными признаками субъективной стороны являются вина (прямой умысел), 

мотив (чувство милосердия к больному человеку) и цель (прекращение страданий 

мучительно умирающего человека).  

Сложно говорить о том, что именно в данной ситуации является проявлением акта 

милосердия, поскольку в медицине отсутствует понятие неизлечимого заболевания. 

Теоретически любая болезнь, за исключением генетических нарушений или мутаций, 

должна поддаваться лечению с учётом того, что уровень мировой медицины постоянно 

повышается и разрабатываются новые эффективные лекарственные препараты. 

Неизлечимость заболевания - условное медицинское понятие, поскольку выздоровление 

пациента во многом зависит от степени заболевания, особенностей его организма, 
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индивидуальных возможностей, опыта врача и имеющихся в наличии медицинского 

учреждения необходимых средств и соответствующей аппаратуры.  

Цель и задачи исследования. На основе анализа нормативно-правовых актов, 

исторического опыта правового регулирования причинения смерти потерпевшему по его 

просьбе (эвтаназия), учёта существующего опыта зарубежных стран и теоретического 

осмысления  действительности выработать концептуальное понимание эвтаназии и 

рекомендации по модернизации нормативно-правовой базы её регулирования в 

Казахстане в целях адаптации к современной обстановке и разрешения этой проблемы в 

нашей стране.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  

- изучить теоретические основы определения эвтаназии;  

- исследовать правовое значение согласия лица на причинение ему смерти;  

- проанализировать сложившиеся подходы к проблеме причинения смерти 

потерпевшему по его просьбе;  

-  определить формы эвтаназии;  

- проанализировать морально-этический, религиозный, уголовно-правовой, 

социальный аспекты данной проблемы;  

- систематизировать зарубежный опыт в сфере решения, вопроса эвтаназии;  

- разработать меры профилактики и предупреждения эвтаназии;  

- сформулировать основные направления решения проблемы эвтаназии  

Новизна исследования заключается в получении новых знаний при комплексном 

исследовании эвтаназии как социально-правового явления и рассмотрении эвтаназии с 

уголовно-правовой точки зрения и выражается в следующем:  

- исследование эвтаназии как явления правовой культуры;  

- исследование понятие, сущности эвтаназии;  

- исследование аргументов «за» и «против» эвтаназии 

- разработаны меры профилактики и предупреждения эвтаназии;  

Предмет исследования - сложившиеся правовые идеи и концепции, научные 

подходы к вопросу реализации права на смерть; нормы казахстанского и зарубежного 

законодательства, регламентирующего осуществление эвтаназии, а также практика их 

реализации. 

Нормативной правовой основой работы являются:  Конституция Республики 

Казахстан , принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В редакции 

постановления Конституционного Совета РК от 16.03.2011 года  № 3 // Ведомости 

Парламента Республики Казахстан. – 1996. - № 4. - Ст. 217; Уголовный кодекс Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

08.04.2016 г.); Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 

июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.); 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»  (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2015г.); Венецианская декларация об 

терминальном состоянии принята 35ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, 

Италия, октябрь 1983г.;  Государственная программа реформирования и развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы//Указ Президента Республики 

Казахстан .от 13сентября 2004 года. - №1438;  Международный кодекс медицинской этики 

принят Принят 3ей Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, 

Женева, Швейцария,  в октябре 1949 года, дополнен 22ой Всемирной Медицинской 

Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35ой Всемирной Медицинской 

Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года.; Стандарт организации оказания 

паллиативной помощи населению Республики Казахстан и др.  

1.2 К вопросу о легализации эвтаназии 

Большинство заболеваний от которых умирают казахстанцы - это сердечно-

сосудистые заболевания, онкологические заболевания, а также травмы и случаи ДТП. По 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001176508
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предварительным статистическим данным Министерства национальной экономики РК   

общий показатель смертности в 2013г. составил 798,05, а в 2014г. - 757,06 на 100 тыс. 

человек   населения по всей Республике. Основные причины смерти в 2013г. и 2014г. 

составляют злокачественные и доброкачественные новообразования 101,03 и 92,91; 

болезни системы  кровообращения 207,40  и 168,98; несчастные случаи и травмы  95,85 и 

85,88 на 100 тыс. человек соответственно [5 с.7]. 

Понятие жизнь человека - это совокупность биологических и социальных 

факторов, которые дают возможность существовать человеку в природе и в обществе себе 

подобных. Для решения вопроса о наличии или отсутствии объекта посягательства на 

жизнь человека необходимо установить ее начальные и конечные моменты. 

В уголовно-правовом смысле жизнь существует тогда, когда человек родился и ещё 

не умер. Лишить жизни человека, который еще не родился или умер, невозможно. В 

медицине с началом жизни связывают оплодотворение мужской половой клеткой женской 

яйцеклетки, то есть момент зачатия. Моментом начала жизни человека следует считать 

начало физиологических родов [6, с. 7]. 

Моментом наступления смерти человека является биологическая смерть. Следует 

отметить, что в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 

сентября 2009г. содержится определение биологической смерти. Так, в ст. 140 закреплено: 

«Биологическая смерть представляет собой прекращение жизнедеятельности организма, 

при котором жизненно важные функции необратимо угасли. Биологическая смерть 

констатируется медицинским работником на основании совокупности следующих 

признаков:  

1) остановки сердечной деятельности; 

2) прекращения дыхания; 

3) прекращения функций центральной нервной системы [4, с. 129]. 

Искусственные меры по поддержанию жизни могут быть прекращены только при 

констатации биологической смерти, необратимой гибели головного мозга, 

зафиксированной консилиумом, при условии письменного единогласного согласия 

близких родственников и (или) законных представителей в порядке, определяемом 

уполномоченным органом» .  

Новизна работы  содержится в исследовании правовых аспектов осуществления 

эвтаназии, в случае разрешения эвтаназии законодательно.   

Для того чтобы принять эвтаназию в Казахстане необходимо четко  определить ее 

границы и понятие для предотвращения самоубийств и возможного злоупотребления.   

В практике существует несколько видов эвтаназии.  

Добровольная эвтаназия осуществляется по недвусмысленной просьбе пациента, 

который способен самостоятельно принимать решения. Просьба должна быть выражена 

неоднократно, на основе хорошей информированности. Так, в Соединенных Штатах 

Америки и многих других государствах Запада участились согласия пациентов, которые в 

юридической форме ранее выразили свое мнение и пожелания на случай бессрочной 

комы. 

Недобровольная форма эвтаназии проводится над больным, который физически не 

может сообщить о своих желаниях. Решение об эвтаназии принимается на основе решения 

родственников. Но однозначно определяется, что если бы больной самостоятельно мог бы 

выразить свое собственное мнение, то его решением однозначно было бы 

самоумерщвление. 

Пассивная форма эвтаназии (другое название - «метод отложенного шприца») 

заключается в приостановке медицинской помощи, направленной на продление жизни, 

что заметно ускоряет приближение естественной, нередко мучительной смерти. Такую 

форму эвтаназии иногда рассматривают как право пациента на добровольный отказ от 

медицинских услуг, принятия лекарственных препаратов, операции [7,с. 78-80]. 
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Активная форма эвтаназии (другими словами, «метод наполненного шприца») 

применяется, когда официальное лицо (врач) осознанно и целенаправленно принимает 

решение, после которого смерть наступает стремительно (например, доза какого-либо 

препарата, смертельная для человека). Когда идет спор об эвтаназийной смерти, чаще 

всего речь идет об активной эвтаназии. 

Существует несколько форм активной эвтаназии: 

1) «Убийство из милосердия». Врач или родственники пациента видят мучения 

тяжелобольного человека (пациент физически не может выразить свою волю) и вводят 

ему большую дозу препарата, ослабляющего его боль. После этого наступает достаточно 

быстрая и безболезненная смерть. 

2) Самоубийство, которое происходит под руководством врача. Доктор готовит 

смертельное лекарство, а больной своими руками вводит его себе сам, что приводит к 

постепенному угасанию и неминуемой смерти. 

3) Врач принимает активное участие в смерти больного, то есть вводит препарат, 

приводящий к смерти человека по собственному решению самого страдальца [7, с.78-80]. 

Исходя из опыта зарубежных стран, надо отметить, что 1 апреля 2015 года  

исполнилось 13 лет с тех пор, как в 2002 году в Нидерландах впервые в мире была введена 

в легальную медицинскую практику эвтаназия. В переводе с греческого «эвтаназия» - это 

«благая смерть». Впервые термин был использован в XVI веке английским философом 

Фрэнсисом Бэконом для обозначения «легкой», не сопряженной с мучительной болью и 

страданиями смерти, которая может наступить и естественным путем. 

В XIX веке эвтаназия поменяла свое содержание и стала обозначать «умерщвление 

пациента из жалости». В годы третьего рейха в фашистской Германии множество 

психически больных и некоторых неизлечимых больных подвергли принудительной 

«эвтаназии» (смертельный укол). 

Со второй половины XX века в мире вновь развернулась дискуссия вокруг 

легализации эвтаназии уже из соображений гуманности. Однако мировое сообщество в 

целом не поддержало подобное понимание гуманности в отношении больных. 

Законодательства практически всех стран мира солидарны в том, что с правовой точки 

зрения эвтаназия недопустима.  

Первой в мире страной, легализовавшей активную эвтаназию (осуществление 

действий по ускорению смерти человека с его согласия), стали Нидерланды. Впервые 

вопрос о легализации умерщвления безнадежных больных из милосердия в стране начали 

рассматривать в 70-е годы прошлого века. В 1993 году здесь был издан специальный 

список из 12 обязательных пунктов, который и был положен в основу закона об эвтаназии, 

а 1 апреля 2002 года закон официально вступил в силу [8]. 

Согласно закону, смертельная процедура может быть применена к больным не 

моложе 12 лет и осуществлена только по требованию пациента, если будет доказано, что 

его страдания невыносимы, болезнь неизлечима, и врачи не могут ничем помочь. При 

этом обязательно требуется повторное согласие самого пациента. Решение уполномочены 

выносить как минимум два врача, а в случае сомнения дело будет рассматриваться 

прокуратурой. Врачи также подпадают под контроль специальных комиссий из экспертов 

по медицине, праву и этике. 

Бельгия стала второй в мире страной, где легализовано медицинское содействие 

смерти неизлечимых тяжелобольных. Соответствующий закон вступил в силу в сентябре 

2002 года. Согласно закону, врач, исполняющий эвтаназию, не совершит отступления от 

него в том случае, если его пациент переживает «постоянное и невыносимое физическое 

или психологическое страдание» вследствие «случайного заболевания или неизлечимой 

патологии», из-за которых он находится в «безвыходной медицинской ситуации». Врач 

обязан быть уверенным, что его пациент - совершеннолетний и способный к принятию 

собственного решения. Просьба об эвтаназии должна быть сформулирована 

«добровольно, продуманно и неоднократно». [8]. 

http://ria.ru/society/20020923/230443.html
http://ria.ru/society/20020517/146869.html
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Люксембург стал третьей страной ЕС, легализовавшей эвтаназию. 

Соответствующий закон вступил в силу в марте 2009 года. Согласно закону против 

врачей, помогающих своим пациентам уйти из жизни, нельзя применять меры уголовного 

наказания, а также возбуждать гражданские дела в суде. 

В США активным сторонником легализации эвтаназии являлся Джек Кеворкян, 

больше известный под прозвищем Доктор Смерть. Кеворкян пришел к убеждению в 

этичности эвтаназии в тех случаях, когда больному уже нельзя помочь, а страдания его не 

стоят того, чтобы продолжать жить. В 1989 году сконструировал «машину самоубийства» 

(Mercitron) - систему подачи анальгетиков и токсичных препаратов в кровь, для тех 

пациентов, которые не способны были покончить с собой иными способами. Первый 

пациент, страдавший болезнью Альцгеймера, покончил с собой с помощью такой машины 

4 июня 1990 года. С 1990-го года Кеворкян, по его собственному признанию, помог 

расстаться с жизнью 130 пациентам. 

Идеи Кеворкяна были осуждены врачебным сообществом и властями США. В 1991 

году он был лишен лицензии на занятия медицинской практикой, а затем подвергся 

судебному преследованию. Кеворкян был приговорен к 25-летнему тюремному сроку за 

убийство неизлечимого больного. В июне 2007 года после семи лет тюрьмы он был 

отпущен на свободу в связи с плохим состоянием здоровья. В июне 2011 года Кеворкян 

скончался. 

В США эвтаназия официально разрешена в штатах Орегон и Вашингтон. В 

Орегоне эвтаназия была легализована в 1998 году, в Вашингтоне - в 2009 году (5 марта). В 

обоих случаях решение было принято на референдумах. Смертельно больным людям 

прописывается яд, который они должны принять самостоятельно. [8] 

Попытки принять аналогичные законы еще в 13-ти штатах провалились, в 

некоторых случаях сторонники эвтаназии лишь незначительно уступили ее противникам 

(например, в штате Мэн против легализации самоубийств высказались 51% участников 

референдума, за - 49%). В Орегоне и Вашингтоне существуют достаточно жесткие 

требования к желающим прибегнуть к эвтаназии. По меньшей мере, два независимых 

врача должны подтвердить, что эти люди неизлечимо больны. Пациенты, желающие 

умереть, должны в устной и письменной форме в присутствии свидетелей заявить о своем 

желании уйти из жизни. Через 15 суток, необходимых для того, чтобы человек мог 

пересмотреть свое решение, этот запрос должен быть повторен. Врачи обязаны сообщить 

подобным больным обо всех возможных альтернативах. Кроме того, с больными имеют 

право общаться религиозные деятели (все основные религии выступают против 

добровольного ухода из жизни). 

В последние два десятилетия в США были предприняты попытки ввести эвтаназию 

в рамки федерального законодательства. В 2001 году генеральный прокурор США 

подписал директиву, которая устанавливала, что врачи, которые помогают неизлечимо 

больным людям совершить самоубийство, будут привлекаться к уголовной 

ответственности в контексте закона, который регулирует правила обращения с ядами. В 

2006 году Верховный Суд США признал эту директиву незаконной. 

В Швейцарии эвтаназия запрещена, но врач может помочь безнадежно больному 

человеку уйти из жизни: доктор может дать больному препарат, который тот должен 

ввести себе самостоятельно. Существующее законодательство Швейцарии по эвтаназии 

простое и весьма либеральное: по нему эвтаназия разрешается при условии, что участники 

процесса не имеют личной заинтересованности в смерти конкретного человека и не 

получают от этого материальной выгоды. Отсутствие в этой стране более детального и 

строго закона по эвтаназии обычно объясняют тем, что здесь распространено 

представление о том, что право решить, как уйти из жизни, - это личное дело каждого, и 

государство не должно в это вмешиваться. 

В Швейцарии действуют различные организации, помогающие людям уйти из 

жизни, такие как Dignitas (Достоинство) и Exit (Выход). Так, в мае 2011 года жители 

http://ria.ru/society/20090317/165187094.html
http://ria.ru/society/20070601/66438823.html
http://ria.ru/society/20070601/66438823.html
http://ria.ru/society/20081106/154534330.html
http://ria.ru/world/20110516/375206911.html
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/07/100702_switzerland_assisted_suicide_law.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/07/100702_switzerland_assisted_suicide_law.shtml
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швейцарского кантона Цюрих проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо 

больных - не только граждан Швейцарии, но и туристов, приезжающих в страну. [8] 

В ряде стран разрешена пассивная эвтаназия, при которой не оказывается 

медицинская помощь с целью ускорения наступления естественной смерти, прекращается 

борьба за жизнь пациента. Этот вид эвтаназии был впервые узаконен в 1976 году 

решением Верховного суда Калифорнии (США), где после референдума 1977 года был 

принят закон «О праве человека на смерть», по которому неизлечимо больные могут 

попросить отключить реанимационную аппаратуру. 

Закон, согласно которому пациенту можно «не препятствовать умереть» действует 

и во Франции. 

В декабре 2006 года в Израиле вступил в силу закон, разрешающий смертельно 

больным людям отказываться от искусственного поддержания жизнедеятельности. Закон 

распространяется на больных, которые даже при надлежащем лечении смогут прожить не 

более полугода, и подтверждает запрет на эвтаназию - активное содействие в уходе из 

жизни. 

Пациент, подпадающий под критерии закона, вправе запретить врачам 

предпринимать действия реанимирующего характера, включая принудительную подачу 

кислорода и питательных растворов, электрошок, хирургическое вмешательство. Если 

больной не в состоянии самостоятельно высказать свою волю, врачи могут 

руководствоваться заранее составленным завещанием или действовать по решению 

опекунов и ближайших родственников, получивших от пациента соответствующие 

полномочия. 

В апреле 2010 года министерство здравоохранения Швеции заявило, что пациенты 

в Швеции могут требовать отключения от аппаратов жизнеобеспечения. Ранее шведское 

медицинское общество обратилось к властям с просьбой прояснить правовую ситуацию 

вокруг эвтаназии, так как один закон позволяет шведским пациентам самостоятельно 

решать, когда прекратить лечение, а другой закон относит эвтаназию, например, 

отключение систем поддержки жизнедеятельности, к наказуемым деяниям. Ведомство 

пояснило, что, «если пациент не желает, чтобы были начаты или продолжались меры по 

поддержанию жизни, врач обязан уважать его желание». Право отключения от аппаратов 

жизнеобеспечения получили тяжелобольные или неизлечимые пациенты, а решение о 

прекращении поддержания их жизни должны принимать медики. 

В июне 2010 года апелляционный суд Германии постановил, что отключение от 

аппаратов, поддерживающих жизнь умирающих больных, при их личном согласии, не 

является уголовным преступлением. Это решение не касается активной эвтаназии, то есть 

такое действие как прямое умерщвление пациента по его просьбе - в Германии по-

прежнему квалифицируются как преступление и наказывается лишением свободы сроком 

до пяти лет. Легализовано лишь отключение устройств, искусственно поддерживающих 

жизнь смертельно больных, и только в том случае, если они четко дали на это свое 

согласие.  

Проблема эвтаназии до сих пор остаётся неразрешенной. Вплоть до сегодняшнего 

дня к эвтаназии люди относятся по-разному. Разумеется,  что юридически вопрос об 

эвтаназии как и другие этические вопросы  (запрещение и разрешение абортов, разводов и 

тд.) должен решать сам человек, а после уже государство как показывает практика других 

стран мира.  

Фактически эвтаназия уже существует нелегально в медицинской практике, но до 

тех пор пока эвтаназия не получит правовой регламентации,  вне гласные скрытые  случаи 

эвтаназии могут   привести к увеличению безнаказанного преступного процесса.  

В то же время при  признании  эвтаназии законодательно в Казахстане   велика 

угроза ее злоупотреблений. Эвтаназией смогут пользоваться как средством  избавления от 

одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком и СПИДом. Также 

http://www.newizv.ru/world/2005-02-18/20059-uskoritel-smerti.html
http://www.newizv.ru/world/2005-02-18/20059-uskoritel-smerti.html
http://ria.ru/society/20061215/56988156.html
http://ria.ru/world/20100427/227272077.html
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государство может лишится стимула финансировать определенные области медицины по 

поиску действенных средств лечения.  

Несмотря на сложность данного вопроса, мы считаем, что необходимо и дальше 

искать выходы и решения, прибегая к компромиссу и  избегая крайностей.  

1.3 Социальное, правовое регулироване эвтаназии   

Эвтаназия, как новый способ медицинского решения проблемы смерти 

(прекращения жизни) входит в практику современного здравоохранения под влиянием 

двух основных факторов. Во-первых, прогресса медицины, в частности, под влиянием 

развития реаниматологии, позволяющей предотвратить смерть больного, т.е. работающей 

в режиме управления умиранием. Во-вторых, смены ценностей и моральных приоритетов 

в современной цивилизации, в центре которых стоит идея "прав человека". 

Неудивительно, что 51,5% и 44,8% врачей в возрасте соответственно 41-50 и 51-65 лет на 

вопрос социологического опроса (1991-1992 гг.) "считаете ли Вы допустимой эвтаназию?" 

ответили "никогда об этом не думал(ла)", наряду с вариантами ответов "да" и "нет". 

Положительный ответ был дан 49% врачей в возрасте 21-30 лет. [9,с. 22]  

Авторы исследования приходят к справедливому выводу о смене ценностных 

установок профессионального сознания медиков, которые, с одной стороны, сталкиваются 

с тупиковыми ситуациями на границе между жизнью и смертью, а с другой - являются 

соучастниками общих цивилизационных социальных процессов. 

Эвтаназия - неоднозначное действие. Западные специалисты, например Совет по 

этике и судебным делам Американской Медицинской Ассоциации, вводят понятие 

«поддерживаемое самоубийство». От активной эвтаназии оно отличается формой участия 

врача. «Поддерживаемое самоубийство» - это содействие врача наступлению смерти 

пациента с помощью обеспечения необходимыми для этого средствами или информацией 

(например, о летальной дозе назначаемого снотворного). Кроме этого, вводится градация 

«добровольной», «недобровольной» и «непреднамеренной (невольной)» эвтаназии. 

В первом случае эвтаназия осуществляется по просьбе компетентного пациента. 

Недобровольная эвтаназия проводится с некомпетентным пациентом на основании 

решения родственников, опекунов и т.п. Непреднамеренная эвтаназия совершается без 

согласования с компетентным лицом. При этом под компетентностью понимается 

способность пациента принимать решение. Совет по этике и судебным делам АМА 

допускает при этом, что эти решения могут быть не обоснованными. «Люди имеют право 

принимать решения, которые другие считают не разумными, поскольку их выбор 

проходит через компетентно обоснованный процесс и совместим с личными ценностями» 

[10, с.3] 

Либеральная позиция. Рекомендации и разработки Совета по этике и судебным 

делам АМА можно рассматривать как пример либеральной позиции по проблеме 

эвтаназии. Принцип автономии больного и обязательство врача уважать выбор пациента 

безусловно является одним из определяющих пределы этического действия врача. "Мы 

демонстрируем уважение к человеческому достоинству, когда признаем свободу личности 

делать выбор в соответствии с ее собственными ценностями"[10,  с.3]. 

Следующий аргумент может быть назван "альтруистическим". Это - желание 

тяжело больного человека не обременять собою близких ему людей. Но, как правило, это 

желание определяется не столько тем, что человек сам хочет этого, сколько тем, что он 

должен так сделать, так как забота о близких поглощает его индивидуальную волю к 

жизни. Этот аргумент тесно связан с принципом "права на достойную смерть". 

Нельзя при этом не отметить, что сам принцип "достойной смерти" формируется с 

позиций достаточно высокого качества жизни, включающего комфорт, определенную 

благоустроенность, выбор средств "достойной смерти" и т.п., основываясь при этом на 

явной доминанте эгоистических мотивов. 

В современной литературе можно встретить и демографический аргумент. 
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Приемлемость эвтаназии связывается с "существенным постарением населения", с 

ростом числа инвалидов преклонного возраста, содержание, уход и лечение которых 

влечет ряд экономических и социальных проблем. 

Логическим завершением признания социальной приемлемости эвтаназии является 

эвтаназия неполноценных. Особенно остро эта проблема встает относительно 

новорожденных. 

К экономическим и социальным основаниям принудительной эвтаназии 

добавляется и генетический фактор - угроза "биологического вырождения". В отличии от 

всех перечисленных форм и видов эвтаназии, возможность применения которых все еще 

далека от социального признания, принудительная эвтаназия уже выходила на уровень 

практики. Всем известен опыт фашистской Германии, где в 1938-1939 годах была 

разработана и осуществлялась "Программа эвтаназии" по отношению к 

"жизненнонеполноценным" лицам. В 30-х годах в США существовало общество 

"Эвтаназия", которое ставило своей целью изменить законы и легализовать умерщвление 

"дефективных". И если в конце первой половины XX века эти идеи были осуждены 

мировым сообществом, то в конце второй половины XX века проблема эвтаназии вновь 

становится предметом обсуждения. При этом, правда, меняется идеология 

принудительной эвтаназии: на помощь призываются понятия "милосердие" по отношению 

к бесперспективным пациентам и "справедливость" по отношению к их родным или даже 

обществу в целом, включая страховые кампании и государственные учреждения, 

финансирующие их медицинское обслуживание, вынуждая их сокращать средства на 

оказание медицинской помощи другим категориям "перспективных" пациентов. 

Консервативная позиция. Использование понятий "милосердие" и 

"справедливость" для оправдания принудительной эвтаназии - это путь к возможному 

социальному беспределу. 

Кроме того, использование понятий "милосердие" и "справедливость" для 

оправдания эвтаназии - один из знаков подлинного антихристианства как формы 

духовного самозванства, когда святыни и ценности христианства присваивают "себе такие 

силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и 

Духу Его" [11, с.236 ]. Действительно, что может быть изощреннее понятия "убийство из 

милосердия", особенно в случае тяжелой неизлечимой болезни!? Или может ли не 

прельстить оправдание эвтаназии как нежелания быть в тягость близким, как формы 

заботы и даже подлинной любви к ближним? 

Но подлинная любовь к ближним состоит в том, что ваша болезнь и возможность 

долготерпеливой заботы о больном - это то, как реально и непосредственно могут 

послужить ваши близкие Богу. "Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 

сих братьев Моих меньших, то сделали Мне". Для одних это один из путей ко Спасению, 

о котором благовещал Спаситель в своем последнем Откровении. Для других это один из 

последних рубежей к "муке вечной", "Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 

не напоили Меня, был странником, и не приняли Меня; был наг и не одели Меня; болен и 

в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали 

этого одному из сих меньших, то не сделали Мне". [11, с.236 ]. 

Консервативная позиция по проблеме эвтаназии проста и однозначна. "Этика 

православного христианства отвергает возможность намеренного прерывания жизни 

умирающего пациента, рассматривая это действие как особый случай убийства, если оно 

было предпринято без ведома и согласия пациента, или самоубийства, если оно 

санкционировано самим пациентом"[12, с. 62]. 

Подобная оценка эвтаназии отличает не только православное христианство, но 

любую консервативную позицию, включая мнение специалистов, которое еще буквально 

20 лет назад было господствующим в обществе. Основанием его господства было не 
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только христианское понимание человека, но влияние врачебной этики Гиппократа, 

которая однозначно отрицает использование опыта и знания врача для того, чтобы 

вызывать "легкую" смерть больного, который просит о такой услуге. Примечательно при 

этом, что Гиппократ формулирует этот принцип врачебной этики в условиях абсолютной 

социальной приемлемости самоубийства в культуре Греции и Рима. 

Аргументы медиков, противников эвтаназии, основываются на врачебной 

практике. Во-первых, медицине известны факты "самопроизвольного излечения" от рака. 

И хотя такие случаи редки, исключать их возможность в каждой индивидуальной 

ситуации нельзя. Во-вторых, практика военных врачей свидетельствует о способности 

человека приспособляться к жизни, несмотря на инвалидность (ампутация ног, рук). 

Адаптация и новое качество жизни, как правило, приводило большинство из них к 

негативной оценке своих прежних просьб к врачам об ускорении их смерти. В-третьих, 

принятие смерти как "вида" медицинского лечения (боли, страдания) может оказаться 

мощным препятствием на пути развития самого медицинского знания, развитие которого 

постоянно стимулируется "борьбой со смертью". 

Православный богослов В.И. Несмелов писал: "Ведь физическая смерть человека 

является не переходом в новую жизнь, а последним моментом действительной жизни. 

Этого рокового смысла смерти никогда и ни в каком случае не может изменить вера в 

бессмертие человеческого духа, потому что если по смерти человека дух его и будет 

существовать, то жить-то человеческой жизнью он все-таки не будет"[13, с.199-201].  

Социальное предназначение медицины всегда заключалось в борьбе за 

действительную человеческую жизнь. "В самом деле, - писал о. Сергий Булгаков, - разве 

не может и не обязан человек исцелять болезни всякого рода и разве он этого не делает? И 

разве уже исчерпаны все для этого возможности, или напротив, они все более 

расширяются? Может ли далее это целительство, которое есть, конечно, борьба со 

смертью, хотя ее и не побеждающая, но все же отдаляющая, остановиться перед тем, 

чтобы не исторгать из когтей смерти ее преждевременные жертвы?" [14, с. 20]. В борьбе 

со смертью, по сути дела, заключается нравственная сверхзадача медицинской науки и 

врачевания. Стремление решить эту сверхзадачу, несмотря на ее неразрешимость, всегда 

вызывало в обществе уважение и доверие к врачу. Сохранит ли медицина свои 

социальные позиции, когда система здравоохранения "породит" систему 

смертеобеспечения? Не чреват ли отказ от последовательного исполнения принципа 

сохранения и поддержания жизни изменением моральных основ врачевания, от которых в 

немалой степени зависит результативность врачебной деятельности? Не обречены ли 

врачи, обеспечивая "достойную смерть" пациенту, на резкое умаление своего 

собственного достоинства, участвуя в сознательном убийстве пациента? Либеральные 

идеологи пытаются уйти от использования слова "убийство". Они даже утверждают, что 

действие, приводящее к смерти пациента по его просьбе и с его согласия, не может быть 

названо "убийством". Но как оно может быть названо? И как симптоматично для нас, что 

в языке, по крайней мере, в русском, нет слова, обозначающего такое действие - убийство 

остается убийством, сохраняя всю тяжесть преступления заповеди "не убий". А эвтаназия, 

какие бы благовидные маски она ни принимала, была и остается превращенной формой 

убийства и самоубийства одновременно. [14, с. 20]. 

Социальное и юридическое признание эвтаназии не сможет освободить 

человечество от болезней и страданий. Но стать мощной и самостоятельной причиной 

роста самоубийств, и не только по мотиву физических страданий, может. 

В 1925 году А.К. Горский и Н.А. Сетницкий в работе "Смертобожество" пришли к 

выводу, что "вообще же в вопросе о жизни и смерти возможно или совместное с жизнью 

наступление на смерть, или индифферентное отступление от жизни". Степень и мера 

отступления - различны в разные времена и в разных странах. Исторический же путь 

отступления схематично выглядит так: 
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 от православия - католицизм, от Церкви - протестантизм, от Христа - мистика и 

рационализм, от религии - атеизм, 

 от всякого долженствования - аморализм, от самой жизни - самоубийство. 

Постепенный отказ от общего дела человечества по борьбе со слепыми силами 

распада приводит к "окончательной стадии отступления", коей является "принципиально 

провозглашаемое индивидуальное или коллективное самоубийство как отказ от жизни" 

[17, с. 272-273]. 

Не является ли современная либеральная борьба за социальное и юридическое 

признание эвтаназии если не формой "коллективного самоубийства", то, по крайней мере, 

формой влияния на человеческую волю, внушая человеку, что жить надо возможно 

меньше? Не призвано ли современное религиозное возрождение Православия если не 

остановить, то, по крайней мере, сдержать натиск надвигающейся "духовной эпидемии" 

"рацио-гуманно-милосердных" форм (приемов) оправдания "права на достойную смерть"  

и спасти по крайней мере своих чад. "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 

знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь" . 

Между словами Симеона Богоприимца "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром" и требованием современного либерала "права на достойную смерть" - 

дистанция огромного размера. Речь идет прежде всего не о исторической, а о смысловой 

дистанции. Но именно история помогает нам понять происходящую в современной 

культуре подмену смысла "мирной и непостыдной" смерти "правом на достойную смерть" 

Сделать это не всегда просто. Как же отличить подлинное милосердие от либерального 

суррогата? 

Подлинное милосердие и сострадание - всегда "по слову Твоему", либеральное - 

всегда по "праву на предельную самодетерминацию личности". 

Эвтаназия в мире регулируется правовыми актами. Рассмотрим международные 

акты об эвтаназии формулирующие общие принципы и правила. Декларации об эвтаназии 

принята 39ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987. 

Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого 

пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична. Это 

не исключает необходимости уважительного отношения врача к желанию больного не 

препятствовать течению естественного процесса умирания в терминальной фазе 

заболевания. Сентябрь 1992 Оригинал: Английский  

Заявление о пособничестве врачей при самоубийствах Принята 44ой Всемирной 

Медицинской Ассамблеей, Марбэлла, Испания, сентябрь 1992. Случаи самоубийства при 

пособничестве врача стали в последнее время предметом пристального внимания со 

стороны общественности. Известны случаи использования приспособлений, 

сконструированных врачом, который инструктирует пациента о том, как ими 

воспользоваться в целях самоубийства. Налицо помощь в осуществлении акта 

самоубийства. Иногда врач дает пациенту лекарство и информирует о дозе, прием которой 

приведет к летальному исходу. В перечисленных случаях речь идет о серьезно и даже 

смертельно больных людях, жестоко страдающих от бели, отдающих себе отчет в своих 

действиях и самостоятельно принявших решение о самоубийстве. Пациенты, 

намеревающиеся покончить жизнь самоубийством, зачастую находятся в депрессии, 

которая обычно сопровождает смертельное заболевание. Подобно эвтаназии, 

самоубийство при пособничестве врача является неэтичным и подлежит осуждению со 

стороны медицинской общественности. Врач поступает неэтично, если его действия 

направлены на помощь пациенту в деле совершения самоубийства. Вместе с тем, право 

пациента отказаться от медицинской помощи является одним из основных и действия 

врача, направленные на уважение этого права, даже если они ведут к смерти пациента, 

вполне этичны.  

  ВЫВОДЫ: 
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Проблема эвтаназии до сих пор остаётся нерешённой. Вплоть до сегодняшнего дня 

к эвтаназии относятся по-разному; общественное мнение имеет различные точек зрения. 

Соответственно, мы пришли к следующим выводам обеспечивающие достижение 

цели исследования: 

- изучены  теоретические основы определения эвтаназии;  

- исследованы правовое значение согласия лица на причинение ему смерти;  

- проанализированы сложившиеся подходы к проблеме причинения смерти 

потерпевшему по его просьбе;  

-  определены формы эвтаназии;  

- проанализированы морально-этический, религиозный, уголовно-правовой, 

социальный аспекты данной проблемы;  

- рассмотрен зарубежный опыт  

- разработаны  меры профилактики и предупреждения эвтаназии;  

С либеральной точки зрения эвтаназия основана на фундаментальном 

человеческом праве – праве умереть, если смерть – единственное избавление от 

страданий. Основными аргументами в пользу признания добровольной эвтаназии 

становятся – сострадание к другим и признание права человека самому определять время 

собственной смерти. 

Использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания 

принудительной эвтаназии – это путь к возможному социальному беспределу. Кроме того, 

использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания эвтаназии – 

один из знаков подлинного антихристианства как формы духовного самозванства, когда 

святыни и ценности христианства присваивают «себе такие силы в человечестве, которые 

на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его».  

Консервативная позиция по проблеме эвтаназии проста и однозначна. «Этика 

православного христианства отвергает возможность намеренного прерывания жизни 

умирающего пациента, рассматривая это действие как особый случай убийства, если оно 

было предпринято без ведома и согласия пациента, или самоубийства, если оно 

санкционировано самим пациентом»  

Социальное и юридическое признание эвтаназии не сможет освободить 

человечество от болезней и страданий. Но стать мощной и самостоятельной причиной 

роста самоубийств, и не только по мотиву физических страданий, может. 

Необходимо отметить, что эвтаназия относится к одной из серьёзных, остро 

обсуждаемых проблем права и общества. Она не предполагает выбор между жизнью и 

смертью, а является компромиссом между смертью и смертью. Но смертью - лёгкой, 

быстрой и смертью - долгой, мучительной. Несомненно, выбор падёт на эвтаназию. с 

чисто нравственной точки зрения лишение жизни не есть ещё тем самым урон, а может 

быть даже приобретением для убитого, - убийство есть несомненный урон только для 

убийцы».  

Учитывая сложность вопроса легализации эвтаназии, я считаю что необходимо и 

дальше искать выходы и решения, альтернативы и избегать крайностей.    

В заключение, хотелось бы отметить, что мы с вами современные люди, мы знаем 

нормы морали, знакомы с понятием гуманизм. Мы не живем в античных временах и 

временах фашизма. Мы пришли к понятию ценности человеческой жизни и, не боясь 

тавтологии, скажем еще раз, что наша жизнь самое главное, что у нас есть. 
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Мақала Қылмыстық құқықбұзұшылықта сыбайлас қатысу институтының 

жаңалықтарын шолуға арналған. 2014 жылғы Қазақстан Республикасының  Қылмыстық 

кодексі көп жағынан 1997 жылғы Қылмыстық Заңның нормаларын сақтап қалды 

(сыбайлас қатысу түсінігі,сыбайлас қатысушылардың түрлері, олардың 

жауаптылығының негіздері және шектері). Қазақстанның қолданыстағы қылмыстық 

заңнамасының негізгі жаңа енгізулері: қылмыстық құқықбұзушылықта сыбайлас қатысу 

нысаналарын (адамдар тобы, алдын ала келісім бойынша адамдар тобы) және сыбайлас 

қатысудың ұйымдасқан нысаналарын (қылмыстық топ) ажырату. Авторлармен 

қылмыстық топ түрлерінің заңнамалық анықтамалары талданған, олардың 

қылмыстық-құқықтық және криминологиялық ерекшеліктері анықталған.  

Түйін сөздер: 2014 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, 

қылмыстық құқықбұзушылықта сыбайлас қатысу, қылмыстық құқық бұзушылықта 

сыбайлас қатысу нысаны,ұйымдасқан қылмыстық әрекетте сыбайлас қатысу нысаны, 

қылмыстық топ, қылмыстық топтар түрлерінің қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық өлшемдері. 

 

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ И УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Калкаева Н.Б., 

к.ю.н., ассоциированный профессор  

кафедры Уголовно-правовых дисциплин 

 Института истории и права КазНПУ имени Абая,  

г.Алматы. Казахстан 

          

Статья посвящена положений института соучастия в уголовном 

правонарушении. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. во многом 

сохранил нормы уголовного закона 1997 г. (пoнятие сoучaстия, виды соучастников, 

основания и пределы их ответственности).Выделено основное нововведение 

действующего угoлoвнoгo зaкoнoдaтельствa Кaзaхстaнa: разграничение фoрм сoучaстия 

в угoлoвнoм прaвoнaрушении (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору) и 

oргaнизoвaнных фoрм сoучaстия (преступная группа). Aвторами проанализированы 

зaкoнoдaтельные oпределения рaзнoвиднoстей преступных групп, определены их уголовно 

правовые и криминологические особенности. 

Ключевые слова: Новый  Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 года, 

умышленное соучастие, виды соучастников, форм соучастия, группа лиц, гуппа лиц по 

предварительному сговору, преступная группа, разновидностей преступных групп, 

уголовно правовые и криминологические особенности. 

 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF FORMS OF PARTICIPATION IN 

CORRUPTION AND CRIMINAL OFFENCES 
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Almaty. Kazakhstan 

 

Article is devoted to the theoretical review of provisions of institute of partnership in a 

criminal offense. 

The new Criminal code of the Republic of Kazakhstan of 2014 has in many respects kept 

standards of the criminal law of 1997 (concept of partnership, types of accomplices, the bases 

and limits of their responsibility).The main innovation of the existing criminal legislation of 

Kazakhstan: differentiation of forms of partnership in a criminal offense (group of persons, 

group of persons by previous concert) and organized forms of partnership (criminal group). 

Authors have analysed legislative definitions of kinds of criminal groups, their criminal and 

legal and criminological features are defined. 

Keywords: The new Criminal code of the Republic of Kazakhstan of 2014, intentional 

complicity, types of accomplices, of forms of partnership, group of persons, group of persons by 

previous concert, criminal group, definitions of kinds of criminal groups, their criminal and 

legal and criminological features. 

 

Қазіргі таңда, қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысу жыл сайын өсуде 

шамасы.Құқықбұзушылық қоғамға зиян келтіретін және заң бойынша жазаланатын 

қоғамға қарсы әрекет болып табылады. 

Сыбайлас қатысу институты қылмыстық заңнама институтының және нормалар 

жүйесінің ажырамас, органикалық бөлігі болып табылады, сондықтан оның мақсаттары 

және міндеттері жалпы қылмыстық заңнаманың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

анықталады. Бірақ оның өзіне сәйкес міндеті бар, ол келесі сипатқа ие: біріншіден, оның 

заңда бекітілуі тікелей қылмыстық құқық бұзушылық жасамаған, бірақ белгілі бір 

дәрежеде оның жүзеге асырылуына себептес болған адамдардың жауаптылығын заңмен 

негіздеуге мүмкіндік береді; екіншіден, сыбайлас қатысушылардың әрекетін саралаудың 

ережесін анықтауға мүмкіндік береді; үшіншіден, заңмен бекітілген сыбайлас 

қатысушылардың нысаналары,сыбайлас қатысушылардың жауаптылығын жіктеу үшін 

маңызды құрал болып табылады; төртіншіден,олармен өңдірілген өлшемдер сыбайлас 

қатысушылардың жауаптылығын және жазасын жеке дараландыруға мүмкіндік береді. 

1997 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бірнеше адамдардың біріге 

күш салу арқылы жасалатын қылмыстардың қоғамға аса қауіптілігін ескере отырып, 

жалпы қабылдады және кеңес қылмыстық құқық ғылымымен құрастырылған сыбайлас 

қатысу теориясының доктриалды қағидаларын дамытты [1; 132]. Сыбайлас қатысудың 

реттемелеу түсінігі, сыбайлас қатысу нысаны, сыбайлас қатысушылардың түрлері, 

олардың жауаптылығының негізі және шекарасы, сыбайлас қатысушының бұзақылығы, 

сыбайлас қатысу арқылы жасалған қылмыс үшін жазаны тағайындау түрі атты нормалары 

бекітілді. Бірақ сыбайлас қатысуды саралау барысында пайда болатын мәселелер, топпен 

жасалатын қылмыстар санының өсуі және бірінші кезекте ұйымдасқан қылмыстардың 

трансұлттық деңгейге шығуы, сыбайлас қатысушылардың жауаптылығын бекітетін 

нормаларды жетілдіру қажеттілігін өзектендірді. Қазақстан Республикасының 

жаңартылған қылмыстық құқығында «қылмыстық құқық бұзушылықта сыбайлас қатысу» 

термині бірнеше адамдардың қылмыстық әрекетінің ерекшелігін қамтиды. Сыбайлас 

қатысу түсінігі, сыбайлас қатысушылардың түрлері туралы нормалары, олардың 

жауаптылығының негіздері мен шекаралары түсініктері өзгеріссіз қалдырылды [2, 79 бет]. 

Қолданыстағы Қазақстанның қылмыстық заңнамасындағы ең негізгі жаңа енгізу — ол 

«қылмыстық құқық бұзушылардың», қылмыстық әрекеттерді жазалау жүйесінің екі 

бөлімді енгізілуі — «Қылмыстық теріс қылық» және «Қылмыс». ҚР ҚК 10-бабының 1-

бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және 

жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып 

бөлінеді. Қылмыстық заңның келесі новелласы — «сыбайлас қатысу нысанасы» 
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терминінің жоқтығы: 31- баптың аталуы «Топ жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтар 

үшін қылмыстық жауаптылық».   Бірақ бұл сыбайлас қатысудың нысаны жоқ екендігін 

білдірмейді. Қылмыстық құқық бұзушылықты біріге атқару үшін біріккен адамдардың 

арасындағы өзара әрекет ету сипатымен және тәсілдері, бұрыңғыша әр түрлі болып 

қалады.Заңнама, әрине, бұл деректі жоққа шығара алмайды. Біздің пікірімізше, 

қолданыстағы қылмыстық заңнамаға қылмыстық құқық бұзушылықтағы сыбайлас қатысу 

нысанасы туралы және жеке дара, сыбайлас қатысудың ұйымдасқан нысаналары туралы 

айту орынды. Қылмыстық құқық бұзушылықта сыбайлас қатысудың нысанасы деп екi 

немесе одан да көп орындаушымен (ҚК 31-б. 1-б.) және алдын ала сөз байласу арқылы 

адамдар тобымен жасаған (ҚК 31-б. 2-б.) қылмыстық құқық бұзушылық таңылады [3, 

67бет ]. 

2009 жылдың 24 тамызында № 858 ҚР Президентінің Қаулысымен бекітілген, ҚР 

2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасының 

2.8 тармағында басымды бағыттар ішінде ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында немесе 

қылмыстық қоғамдастық құрамында жасалған қылмыстар үшін қылмыстық 

жауаптылықты күшейту қарастырылған. Осы себептен 2014 жылғы Қазақстан 

Республикасының жаңа Қылмыстық кодексінде сыбайлас қатысу институты, оның ішінде 

топпен жүзеге асырылған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты бекіту 

бөлігі бірқатар өзгерістерге ұшырады. Қазақстан Республикасының жаңартылған 

қылмыстық құқығында «қылмыстық құқық бұзушылықта сыбайлас қатысу» термині 

бірнеше адамдардың қылмыстық әрекетінің ерекшелігін қамтиды. Сыбайлас қатысу 

түсінігі, сыбайлас қатысушылардың түрлері туралы нормалары, олардың 

жауаптылығының негіздері мен шекаралары түсініктері өзгеріссіз қалдырылды [4, 213 

бет] . Қолданыстағы Қазақстанның қылмыстық заңнамасындағы ең негізгі жаңа енгізу — 

ол «қылмыстық құқық бұзушылардың», қылмыстық әрекеттерді жазалау жүйесінің екі 

бөлімді енгізілуі — «Қылмыстық теріс қылық» және «Қылмыс». ҚР ҚК 10-бабының 1-

бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және 

жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып 

бөлінеді. Қылмыстық заңның келесі новелласы — «сыбайлас қатысу нысанасы» 

терминінің жоқтығы: 31- баптың аталуы «Топ жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтар 

үшін қылмыстық жауаптылық». Бірақ бұл сыбайлас қатысудың нысаны жоқ екендігін 

білдірмейді. Қылмыстық құқық бұзушылықты біріге атқару үшін біріккен адамдардың 

арасындағы өзара әрекет ету сипатымен және тәсілдері, бұрыңғыша әр түрлі болып 

қалады. Заңнама, әрине, бұл деректі жоққа шығара алмайды. Біздің пікірімізше, 

қолданыстағы қылмыстық заңнамаға қылмыстық құқық бұзушылықтағы сыбайлас қатысу 

нысанасы туралы және жеке дара, сыбайлас қатысудың ұйымдасқан нысаналары туралы 

айту орынды. Қылмыстық құқық бұзушылықта сыбайлас қатысудың нысанасы деп екi 

немесе одан да көп орындаушымен (ҚК 31-б. 1-б.) және алдын ала сөз байласу арқылы 

адамдар тобымен жасаған (ҚК 31-б. 2-б.) қылмыстық құқық бұзушылық таңылады. 

Сыбайлас қатысудың басқа барлық нысаналары «қылмыстық топ жасаған қылмыс» 

түсінігіне біріктірілген. ҚК 31-б. 3-б. сәйкес қылмыстық топқа енетіндер: қылмыстық 

ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан 

топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік 

топ, экстремистік топ, банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым [5, 44бет ] . 

Ұйымдасқан қылмыстық әрекеттердің барлық тізбектелген сыбайлас қатысудың 

нысаналарының нормативті анықтамалары ҚР ҚК 3-б. берілген. Кодексте мазмұндалған 

негізгі түсініктердің мағынасын ашатын арнайы баптың болуы ҚР ҚК новелласы болып 

табылады. Қолданылатын терминдерді заңнама деңгейінде түсіндіру қылмыстық заңды 

біркелкі қолдануды қамтамасыз ету үшін маңызды [6, 145бет ].  

Алдағы өткен қылмыстық заңдарды қолдану көрсеткендей, қылмыстық-құқықтық 

терминдердің белгісіздігі, түсініксіздігі, көпмағыналылығы соттық-тергеу тәжірибесіне 

жаңылыс енгізеді, заңдылық қағидасында дөрекі қателіктерге ұрындырады. Екi немесе 
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одан да көп орындаушы және алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған 

сыбайлас қатысу нысаналарының белгілерін анықтау қиындықтар туғызбайды. Сыбайлас 

қатысудың үшінші нысанасы — қылмыстық топ жеке дара талдауды қажет етеді,себебі 

қылмыстық әрекеттің ұйымдасқан нысаналары алдын ала сөз байласу арқылы адамдар 

тобы жасаған қылмыстан жоғары дәрежеде ұйымшылдығымен ерекшеленеді. Сонымен 

қатар ҚР ҚК «Қылмыстық топпен жасалған қылмыс» көптеген баптардың жауаптылықты 

аса күрделі ауырлататын жағдай ретінде бекітілген. Бір жағынан, осындай заңнамалық 

тәсіл құқық қолданушыны қылмыстық топтың нақты түрін анықтау қажеттілігінен 

босататын сияқты. Бірақ ҚР ҚК 31-б. 4 және 5-б. Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi 

баптарында көзделген жағдайларда қылмыстық топты ұйымдастырғаны және оған 

басшылық еткені үшін, қылмыстық топ жасаған барлық қылмыстар үшiн қылмыстық 

жауаптылыққа жатады, қылмыстық топтың басқа қатысушылары Кодекстiң Ерекше 

бөлiгiнiң тиiстi баптарында көзделген жағдайларда, оған қатысқаны үшiн қылмыстық 

жауаптылықта тартылады деген келесі ереже бекітілген [7]. Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң 

тиiстi баптарында көзделген жағдайларға әр түрлі сипаттағы қылмыстық топтарды 

ұйымдастырғаны, басшылық еткені және қатысуы үшін жауаптылықты бекіту 182, 262–

286-б. көрсетілген. Яғни қылмыстық топқа қатысушылардың әрекетін дұрыс саралу үшін 

заң қолданушы осындай топтардың нақты түрін бекітуі міндетті. Қылмыстық топтардың 

түрлерінің заңнамалық анықтамаларын талдау көрсеткендей, олардың бірқатары біртекті, 

ал басқалары оған қатысты оның түр асты болып келеді. Мысалы, трансұлттық 

ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық 

қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда немесе заңсыз 

әскерилендірілген құралым Репозиторий КарГУ Қазақстан Республикасының 

қылмыстық… Серия «Право». № 2(82)/2016 117 ұйымдасқан топтың түр астылары болып 

табылады. Олардың барлығында ұйымдасқан топтың белгілері бар, бірақ сонымен қатар 

қосымша ерекшелендіретін белгілері де бар. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, өз 

кезегінде қылмыстық қоғамдастық түрі болып табылады.Көрініп отырғандай, 2014 жылғы 

ҚР ҚК сыбайлас қатысу институтын жетілдіру қылмыстық қол сұғушылықтан қоғамның 

және мемлекеттің мүддесін қорғау туралы маңызды әлеуметтік міндетті шешуге 

мүмкіндік беруге арналған. Сонымен қатар қолданыстағы қылмыстық заңнамада 

қарапайым және күрделі сыбайлас қатысу түсінігін бекітетін норма қарастырылмаған, ол, 

яғни, біршама негізделген болып табылады, себебі ол типтес бөлу тек қана доктриналды 

мағынаға ғана ие емес, сонымен қатар сыбайлас қатысу арқылы жасалған әрекеттерді 

саралау үшін тікелей әсер етеді. Сондықтан, біздің пікірімізше, сыбайлас қатысу 

нысанасын қылмыстық құқық бұзушылықта және сыбайлас қатысудың ұйымдасқан 

нысанасы түрінде заң түрінде бөлу ойға қонымды. Қылмыстық құқық бұзушылықта 

сыбайлас қатысу нысанасы ретінде адамдардың тобы (бірлесіп орындаушы) және алдын 

ала сөз байласқан адамдар (рөлдерді бөлу кезінде сыбайлас қатысу) тобы танылады. 

Қылмыстық топтардың барлық түрлері және түр астылары сыбайлас қатысудың 

ұйымдасқан нысанасына жатқызылуы тиіс. Топтық қылмыстарды құқық қолданушы 

органдардың дұрыс саралауы үшін 2001 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Сотының «Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса 

отырып, басқа қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының 

кейбір мәселелері туралы» нормативті Қаулысы көмек болу қажет. Сонымен қатар 

берілген қаулы жаңадан қабылданған қылмыстық заңның ерекшелігін ескермейді және 

тәжірибенің қажеттіліктеріне жауап бермейді. Ұйымдасқан қылмыстылықпен күресу 

саласында қазіргі таңда қалыптасқан жағдай берілген мәселенің теоретикалық түрде 

толығымен жеткіліксіз пысықталмауының салдары болып табылады [8, 61бет] . 

 Сыбайлас қатысу туралы қылмыстық-құқықтық нормалардың тұрақсыздығы 

заңшығарушы тарапынан, сонымен қатар ғылыми қауым тарапынан ұйымдасқан сыбайлас 

нысанасына қарсы әрекет етудің стратегиясы және тактикасы туралы нақты түсініктің жоқ 

екендігін көрсетеді. Құқықтық, криминологиялық, криминалистикалық және жедел-
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іздестіру концепциясында және сәйкес келетін анықтау, ашу, тергеу, алдын алу және 

ескерту туралы ғылыми негізделген және тәжірибелік тексерістен өткен ұсыныстарда 

анық вакуум байқалатыны көрініп тұр.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Апенов С.М. Научная обоснованность уголовно-правовой нормы как условия их 

эффективности (или теоретические вопросы классификации форм соучастия) // Вестн. 

КазНУ. Сер. Международные отношения и международное право. — 2015. — № 1. — С. 

131–138.  

2 Угoлoвнoе прaвo Республики Кaзaхстaн: учеб.-метoд. пoсoбие. — Кaрaгaндa: 

КaрЮИ МВД РК, 2010. — 278 с. 

 3 Өзбеков Д.Ө. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша 

қылмыстық сыбайластық ұғымының кейбір мәселелері // Қарағанды ун-нiң хабаршысы. 

Құқық сер. — 2013. — № 3. — 60–69-б.  

4 Прoблемы oтветственнoсти сoучaстникoв преступления // Угoлoвнoе прaвo. 

Oсoбеннaя чaсть. — М.: Триaдa, 2006. — 562 с.  

5 Мaльцев В. Oтветственнoсть зa oргaнизaцию незaкoннoгo вooруженнoгo 

фoрмирoвaния или учaстие в нем // Рoссийскaя юстиция. — 1999. — № 2. — С. 41–52. 

 6 Курс угoлoвнoгo прaвa: в 5 т. — Т. 4. Oсoбеннaя чaсть / Пoд ред. Г.Н. 

Бoрзенкoвa, В.С. Кoмисaрoвa. — М.: Зерцaлo, 2002. — 436 с.  

7 Aбисaтoв М.Х. Сoвременнoе сoстoяние oргaнизoвaннoй преступнoсти в 

Кaзaхстaне: Предвaрительные итoги криминoлoгическoгo исследoвaния. — [ЭР]. Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1234958#_ftn22. – 16.02.2016 г.  

8 Максимов С.В., Васин Ю.Г., Утаров К.А. Организованная преступность и 

проблема моделирования борьбы с ней // Государство и право. — 2015. — № 10. — С. 54–

65. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КНБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Шаповалов Е.В., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье рассмотрены состояние и актуальные проблемы в организации 

административно - правовой деятельности Пограничной службы КНБ Республики 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара Қызметіндегі әкімшілік-

құқықтық іс-әрекетіндегі өзектімәселелердің жағдайы қарастырылған және автор 

Мемлекеттік шекараны күзетумен қорғау барысындағы әкімшілік-құқықтық 

заңбұзушылық кезінде туындайтын кейбір қиыншылықтарды шешудің жолын ұсынады.  

Тірек сөздер: әкімшілік-құқықтық бұзу жөніндегі ұйым, Мемлекеттік шекараны 

күзетумен қорғау, Шекара Қызметі, шекара кеңістігі, заңбұзушылық, заңдылық және 

заңның үстемдігі, әкімшілік-құқықтық іс-әрекет. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE  

AND LEGAL ACTIVITY OF BORDER SERVICE OF NSC  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

 

Shapovalov E., 

Master of Kaynar Academy 

 

The current situation and actual problems of the organization of administrative and legal 

activities of the Border Service of the National Security Committee of the Republic of 

Kazakhstan is considered in this article. The author proposed some solutions to the problems of 

administrative offenses proceedings regarding State border guarding and protection. 

Keywords: Administrative offenses proceedings, guarding and protection of the State 

Border, Border Service, border area, offenses, law and order, administrative and legal activity. 

 

Введение. За годы независимости во всех сферах деятельности Республики 

Казахстан произошли большие перемены, которые отразились в целом и на 

функционировании государственного механизма страны. Не остались в стороне и органы 

исполнительной власти, как представители одной из ветвей государственного управления. 

В настоящее время главной целью государственной пограничной политики 

Республики Казахстан определенной законодательством является «…скоординированная 

деятельность Правительства Республики Казахстан и уполномоченных органов, 

направленная на обеспечение пограничной безопасности, предупреждение и пресечение 

посягательств на суверенитет, целостность и неприкосновенность территории Республики 

Казахстан, защиту ее Государственной границы» [1]. 

Борьба с преступностью уголовно-процессуальными средствами является одной из 

важнейших задач, которую решает любое государство в процессе своего 

функционирования. Необходимость усиления этой борьбы, повышение оперативности и 

эффективности административно-правовой деятельности требуют напряжения всех сил, 

имеющихся в распоряжении Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, которые 

призваны осуществлять процессуальное сопровождение правоприменительной 

деятельности по обеспечению пограничной безопасности в целом. 

Как справедливо отметил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, 

«…выработка и последовательная реализация государственной пограничной политики 

направлена на обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности 

страны» [2]. 

На сегодняшний день, для оперативного разрешения возникающих вопросов по 

обеспечению пограничной безопасности страны, назначают ответственных должностных 

лиц и организуют деятельность координационных советов по пограничным вопросам, 

которые создаются при Акиматах приграничных районов, с возложением на них функций 

координации (на своих территориях) за выполнением органами, организациями, 

общественными объединениями и гражданами требований Закона Республики Казахстан 

«О Государственной границе Республике Казахстан», иных нормативных правовых актов 

в области защиты и охраны Государственной границы. 
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Свою специфическую функцию в данном процессе выполняет Пограничная служба 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, важнейшим направлением 

деятельности которой является надежное обеспечение национальной безопасности 

посредствам защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан, а также 

борьба с трансграничной преступностью.   

Защита и охрана Государственной границы Республики Казахстан имеет важное 

политическое, военное и экономическое значение в области обеспечения национальной 

безопасности, поэтому служба по защите и охране  Государственной границы 

осуществляется непрерывно в любых условиях обстановки с применением имеющихся 

сил и средств в соответствии с международными обязательствами и внутренним 

законодательством Республики Казахстан. 

Пограничная служба КНБ Республики Казахстан при выполнении задач по защите 

и охране Государственной границы руководствуется Законами Республики Казахстан «О 

Государственной границе Республики Казахстан», Кодексом Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» [3], Уголовным кодексом Республики Казахстан и 

другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными 

договорами и соглашениями Республики Казахстан. При осуществлении предоставленных 

прав, Пограничная служба КНБ Республики Казахстан обеспечивает законность при 

рассмотрении дел административных правонарушений в сфере защиты и охраны 

Государственной границы Республики Казахстан. 

В своей деятельности Пограничная служба КНБ Республики Казахстан при 

выполнении задач по охране и защите Государственной границы осуществляет 

организацию производства по административным правонарушениям, которое направлено, 

прежде всего, на выполнение задач, направленных на обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, предупреждению и пресечению правонарушений на 

Государственной границе Республики Казахстан, что в свою очередь является важнейшей 

обязанностью страны и всех органов государственной власти Республики Казахстан. 

Административно-правовая деятельность Пограничной службы КНБ Республики 

Казахстан, составляет одно из важнейших направлений обеспечения защиты и охраны  

Государственной границы Республики Казахстан, предупреждения и пресечения 

противоправных действий, применения к правонарушителям мер административно-

процессуального решения и административных наказаний. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что: 

Во-первых, новыми задачами стоящими перед должностными лицами соединений 

и частей Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в процессе административно-

правовой деятельности. Это связано с тем, что в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях» на Пограничную службу КНБ 

Республики Казахстан возложены полномочия самостоятельно осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на 

установленный порядок на Государственной границе; 

Во-вторых, необходимостью разрешения противоречий, возникающих между 

субъектами административного права в процессе выполнения задач по защите и охране 

Государственной границы; 

В-третьих, не прекращающимися фактами совершения административных 

правонарушений на Государственной границе, производство по делам которых отнесено 

законодательством к компетенции Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях». 

Степень разработанности темы статьи: 

Проведенный анализ научных работ и нормативно-правовых документов в области 

административно-правовой деятельности Пограничной службы показывает, что данное 

направление изучено слабо. 
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В научных трудах учеными исследовались отдельные вопросы административно-

правовой деятельности, связанные с повышением надежности, эффективности защиты и 

охраны Государственной границы Республики Казахстан и применения нормативных 

правовых актов в сфере защиты и охраны Государственной границы Республики 

Казахстан. 

Изучение научной литературы позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

вопросы организации производства по административным правонарушениям в 

Пограничной службе, изучены на не достаточном уровне, ввиду того, что системное 

научное исследование в Пограничной службе КНБ Республики Казахстан проводилось не 

в достаточной мере. Данное обстоятельство требует дополнительного изучения в данной 

области с выработкой теоретических, практических рекомендаций и методических 

разработок. 

Целью статьи является – определение направлений совершенствования 

производства по административным правонарушениям в Пограничной службе. 

Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются: 

1. Определение проблемных вопросов производства по административным 

правонарушениям в Пограничной службе.  

2. Выявление и обоснование направлений совершенствования производства по 

административным правонарушениям в Пограничной службе. 

Методологически работа базируется на дедуктивном методе. 

Для обоснования основных положений, выработки практических предложений и 

рекомендаций применялись: 

 анализ юридической, военно-научной литературы, научных публикаций и 

специальных исследований по изучаемой проблеме, системный подход к их изучению и 

исследованию с последующим синтезом; 

 теоретический анализ имеющейся литературы, нормативных правовых 

документов регламентирующих административно-правовую деятельность Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан, их систематизацию и научное обобщение; 

 общенаучная методология (наблюдение, логический, статистический, 

сравнительный анализ и синтез, сравнение и обобщение). 

Научная новизна работы заключается: 

 в совершенствовании основных теоретических положений регламентирующих 

административно – правовую деятельность и производство по административным 

правонарушениям в Пограничной службе; 

 в выработке предложений по совершенствованию организации производства по 

административным правонарушениям в Пограничной службе. 

В настоящее время, важнейшее место по объему и многообразию решаемых задач 

Пограничной службой КНБ Республики Казахстан по защите и охране Государственной 

границы Республики Казахстан занимает административно-правовая деятельность, где 

при ее организации в Пограничной службе  выполняются исполнительные и 

распорядительные функции, работа по осуществлению этих функций регулируется 

преимущественно нормами административного права. Они  выступают в качестве 

субъектов административно-правовых отношений. 

Административно-правовая деятельность в Пограничной службе  в современном 

состоянии - это целенаправленная, организующая исполнительная и распорядительная 

деятельность, состоящая в непосредственном, повседневном, практическом 

осуществлении задач и функций государства в сфере защиты и охраны Государственной 

границы Республики Казахстан, привлечения к административной ответственности 

правонарушителей и других лиц.  

Административной по своей сущности является деятельность структурных 

подразделений Пограничной службы, которая, в частности, включает в себя защиту и 

охрану Государственной границы Республики Казахстан, поддержание режима в пунктах 
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пропуска через Государственную границу Республики Казахстан. Административно-

правовые средства находят широкое применение в охране Государственной границы, 

поддержании режима в пунктах пропуска через Государственную границу и обеспечении 

соблюдения правил пересечения Государственной границы на путях международного 

сообщения гражданами Республики Казахстан, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, транспортными средствами, грузами и животными. 

Административно-правовая деятельность Пограничной службы  является одним из 

важнейших направлений обеспечения защиты и охраны Государственной границы 

Республики Казахстан, предупреждения и пресечения противоправных действий, 

применения к нарушителям мер административного воздействия и административных 

наказаний, принятия решения по каждому совершенному административному 

правонарушению. 

Отличительной чертой административно-правовой деятельности Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан является то,  что в при повседневной и 

непосредственной работе должностные лица  постоянно сталкиваются с 

административной практикой по привлечению правонарушителей к административной 

ответственности и применения законодательной базы в сфере защиты и охраны 

Государственной границы Республики Казахстан и от правильности принятых ими  

решений зависит имидж и престиж Пограничной службы в глазах общественности и среди 

правоохранительных органов. 

Административно-правовая деятельность Пограничной службы подзаконна, это 

означает, что закон определяет ее направление и главные средства достижения целей. 

Рассматриваемая тема статьи, в настоящее время очень актуальна и важна, так как ее 

сфера чрезвычайно широка в период деятельности Пограничной службы КНБ Республики 

Казахстан и ведения новых форм защиты и охраны Государственной границы на новых 

рубежах Государственной границы. Она осуществляется постоянно в общении с 

гражданами, юридическими и физическими лицами, пересекающими Государственную 

границу Республики Казахстан на путях международного сообщения. Любое отступление 

от закона может причинить существенный ущерб правам и законным интересам, 

юридическим и физическим лицам, пересекающим Государственную границу Республики 

Казахстан. 

При организации административно-правовой деятельности в Пограничной службе 

разрабатываются и издаются ведомственные нормативные правовые акты, содержащиеся 

в них нормы носят подзаконный характер, поскольку принимаются эти акты в целях 

исполнения требований законодательства Республики Казахстан. Органы управления 

Пограничной службы  в соответствии с законодательством вправе самостоятельно 

осуществлять работу по привлечению к административной ответственности 

правонарушителей, применять к ним меры административного и иного воздействия. 

Соответственно, эта работа должна осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

В процессе административно-правовой деятельности Пограничная служба  

постоянно вступает в многочисленные отношения с другими Государственными 

надзорными органами, а также с вышестоящим органом внутри своей системы. Эти 

отношения регулируются нормами административного права. В зависимости от того, где 

складываются отношения, где они возникают и развиваются, различаются нормы, 

регулирующие как эти отношения, так и содержание, формы и способы реализации 

отношений. 

Осуществляя действия по защите и охране Государственной границы Республики 

Казахстан, в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами 

должностные лица Пограничной службы  наделяются административно-

юрисдикционными полномочиями. 
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«…Должностные лица Пограничной службы КНБ Республики Казахстан наделены 

полномочиями осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, отнесенным к их ведению законодательством, в пределах своей 

компетенции рассматривать эти дела и исполнять постановления по ним» [1]. 

Полномочия должностных лиц Пограничной службы в области защиты и охраны 

Государственной границы Республики Казахстан можно классифицировать по 

следующим основаниям: субъекту, уполномоченному осуществлять производство по 

делам об административных правонарушениях и по применяемым наказаниям. 

К нормативно-правовой базе Пограничной службы регламентирующей 

деятельность должностных лиц рассматривать дела об административных 

правонарушениях относится Кодекс Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях», который является основным механизмом в производстве дел об 

административных правонарушениях и играет важную роль в деятельности Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан. В зависимости от задач, выполняемых в системе 

защиты и охраны Государственной границы, и роли, которую играют пограничные 

соединения Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, как органы 

исполнительной власти в пограничном пространстве, полномочные органы и 

должностные лица будут вести производство по делам об административных 

правонарушениях предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях». 

В настоящее время, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях», Пограничная служба КНБ Республики Казахстан в 

пределах своей компетенции производит административное производство в области 

охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, посягающие на 

установленный порядок режима Государственной границы Республики Казахстан и 

порядок пребывания на территории Республики Казахстан, а именно:  

Статья 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и 

правил охоты»; 

Статья 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных 

ресурсов и других водных животных»; 

Статья 393 КоАП РК «Нарушение правил проведения морских научных 

исследований на континентальном шельфе Республики Казахстан»;  

Статья 394 КоАП РК «Нарушение правил захоронения отходов и других 

материалов, а также правил консервации и демонтажа на континентальном шельфе 

Республики Казахстан»;  

Статья 395 КоАП РК «Невыполнение законных требований должностных лиц 

органов охраны континентального шельфа Республики Казахстан»;  

Статья 396 КоАП РК «Незаконная передачатминеральных и биологических 

ресурсов континентальноготшельфа, территориальных вод (моря) и внутренних вод 

Республики Казахстан»; 

Статья 510 КоАП РК «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне и  

порядка пребывания в отдельных местностях»; 

Статья 512 КоАП РК «Нарушение режимов территориальных вод (моря) и 

внутренних вод Республики Казахстан»; 

Статья 513 КоАП РК «Нарушение режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Казахстан»; 

Статья 514 КоАП РК «Нарушение режима Государственной границы Республики 

Казахстан»; 

Статья 515 КоАП РК «Незаконный провоз через Государственную границу 

Республики Казахстан»; 

Статья 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства 

законодательства в области миграции населения». 
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В связи с этим, в соответствии с положениями Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях», рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административные взыскания от имени Пограничной 

службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан вправе: 

1. Руководитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан и его заместители, руководители специальных объединений и их 

заместители - предупреждение либо штраф на физических лиц и должностных лиц - до 

семидесяти, на субъектов частного предпринимательства - до двух тысяч размеров 

месячного расчетного показателя; 

2. Начальники пограничных отрядов, командиры воинских частей пограничного 

контроля, морских воинских частей, коменданты отдельных пограничных комендатур и 

их заместители – предупреждение или штраф на физических лиц и должностных лиц - до 

семидесяти, на субъектов частного предпринимательства - до двухсот размеров месячного 

расчетного показателя; 

3. Коменданты пограничных комендатур и начальники отделов пограничного 

контроля и их заместители - предупреждение или штраф на физических лиц до двадцати, 

на должностных лиц - до двадцати пяти размеров месячного расчетного показателя. 

На современном этапе, непосредственно административно-правовую деятельность 

в Пограничной службе  осуществляет отделы дознания и административного 

производства пограничных отрядов, которые являются самостоятельным 

подразделениями войсковых частей и созданы для осуществления нормотворческой 

работы, правового обеспечения, организации и координации дознания и административно 

производства в части. Отдел дознания и административного производства находится в 

непосредственном подчинении командира войсковой части. Структура и штат отдела 

утверждаются Начальником регионального управления ПС КНБ Республики Казахстан. 

Основными задачами отдела дознания и административного производства являются: 

 обеспечение законности в административно-правовой деятельности 

пограничного отряда; 

 защита правовыми средствами имущественных, иных прав  и интересов 

войсковой части; 

 организация и координация дознания по административному производству на 

участке ответственности пограничного отряда; 

 пропаганда и разъяснение действующего законодательства Республики 

Казахстан. 

Должностные лица отдела дознания и административного производства являются 

заключительным звеном до направления возбужденного административного дела в 

судебные органы или другие правоохранительные органы, куда материалы направляются 

по подследственности. От их профессионального уровня будет зависеть качество и 

соблюдение законности и само производство по делам об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» обязательными стадиями производства по делам об административных 

правонарушениях при защите и охране Государственной границы в пограничном отряде 

являются: 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении; 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении; 

3. Исполнение постановления о наложении административных взысканий. 

К второстепенным следует отнести: 

1. Административное расследование в органах Пограничной службы КНБ 

Республики Казахстан; 

2. Пересмотр постановлений и решений по делу об административных 

правонарушениях. 
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Административно-правовая деятельность в Пограничной службе на современном 

этапе организуется и осуществляется поэтапно, в ходе возбуждения и производства дел об 

административных правонарушениях в отношении лиц, совершивших правонарушения, 

так как – это последовательный ряд процессуальных действий, причем каждое такое 

действие представляет собой самостоятельную, обособленную по целям и задачам стадий 

административного производства. 

 Производство по делам об административных правонарушениях согласно Кодекса 

Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» состоит из 

последовательно сменяющих друг друга стадий. 

Стадия производства по делам об административных правонарушениях – это 

сравнительно самостоятельная часть производства, которая наряду с общими задачами 

производства выполняет собственную, присущую только ей задачу. В каждой стадии 

производств участвует определенный круг лиц - субъектов производства, совершаются 

определенные действия, оформляющиеся в виде установленных законодательством 

процессуальных документов, представляющих с собой итог совершаемых действий. 

Законодательством Республики Казахстан, строго регламентирована поэтапность 

осуществления процессуальных действий, что приводит к тому, что каждая стадия должна 

последовательно сменять другую, в результате незавершение одной стадии является 

препятствием для осуществления другой, последующей стадии. 

 Производство по делам об административном правонарушении согласно 

Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в настоящее 

время состоит из пяти стадий [7].  

1. Возбуждение административного дела. 

2. Стадия административного расследования. 

3. Стадия рассмотрения дела. 

4. Стадия пересмотра постановления. 

5. Стадия исполнения постановления. 

Каждая из стадий производства по делам об административном правонарушении 

включает в себя определенные этапы группы взаимосвязанных действий. 

Стадия административного расследования представлена следующими этапами:  

 установление фактических обстоятельств дела;  

 процессуальное оформление результатов расследования;  

 направление материалов дела для рассмотрения по подведомственности;  

Этапами стадии рассмотрения дела являются:  

 подготовка дела к рассмотрению и слушанию;  

 анализ собранных материалов, обстоятельств дела;  

 вынесение постановления;  

 доведение вынесенного постановления до сведения;  

Стадия пересмотра постановления включает в себя следующие этапы:  

 обжалование, опротестование постановления;  

 проверка законности постановления;  

 вынесение решения;  

 реализация решения.  

Стадия исполнения постановления состоит из следующих этапов:  

 обращение постановления к исполнению;  

 фактическое исполнение;   

 окончание исполнения дела.  

Обязательные стадии производства по делам об административных 

правонарушениях в пограничном отряде при защите и охране Государственной границы - 

это: 
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1. Возбуждение дела об административном правонарушении в пограничном 

отряде при охране Государственной границы. Данная стадия представляет собой 

совокупность процессуальных действий должностных лиц пограничного отряда, 

направленных на установление факта административного правонарушения в сфере 

охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан. 

Поступающая в пограничный отряд информация о совершении административного 

правонарушения нуждается в объективной оценке, которая будет являться 

психологическим волевым актом, не фиксированным в процессуальном отношении, но 

предопределяющим принятие решения о возбуждении дела и, в случае возбуждения, его 

последующее оформление. Такие действия будут связаны с уяснением двух групп 

вопросов. В первую группу входят следующие вопросы: является ли информация об 

административном правонарушении основанием к производству по делу, нет ли 

обстоятельств, исключающих производство по делу. Ко второй группе относятся вопросы 

достаточности сведений о лице, совершившем правонарушение, наличия обстоятельств, 

смягчающих, отягчающих административную ответственность, размера ущерба, 

правильности определения подведомственности или подсудности, необходимости 

применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

После чего, должностное лицо, осуществляющее административное производство 

принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении, либо об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, как следствие, 

оформляет принятое решение путем составления одного из видов административных 

документов, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях». 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении в пограничном 

отряде при охране Государственной границы – это самостоятельная стадия производства, 

представляющая собой совокупность процессуальных действий должностных лиц 

пограничного отряда, направленных на проверку и юридическую оценку фактических 

обстоятельств дела и принятие решения. 

На этапе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении 

должностное лицо, осуществляющее административное производство разрешает 

следующие вопросы; 

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;  

2) о вызове участников производства по делу об административном 

правонарушении;  

3) об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу; о 

назначении экспертизы, если таковая необходима;  

4) об отложении рассмотрения дела;  

5) о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае 

составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, 

неправильного составления протокола и оформления других материалов дела, либо 

неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при 

рассмотрении дела;  

6) о передаче протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не 

относится к компетенции суда, органа, должностного лица, к которым протокол об 

административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, 

либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, 

должностного лица. 

На данном этапе должностные лица пограничного отряда исследуют и дают оценку 

объяснениям задержанного лица или законного представителя юридического лица, в 
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отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниям других лиц, участвующих в производстве по делу, 

пояснениям специалиста, заключению эксперта, прокурора. Исследовав и оценив 

имеющиеся доказательства, должностное лицо пограничного отряда принимает решение. 

Принятие решения по делу об административном правонарушении будет являться 

третьим этапом стадии.  

Доведение постановления до сведения – это заключительный этап стадии 

рассмотрения дела об административном правонарушении. Постановление доводится до 

сведения всех лиц, участвующих в деле путем его объявления. Объявление производится 

немедленно после окончания рассмотрения дела. Копия постановления по делу об 

административном правонарушении вручается под расписку задержанному лицу или 

законному представителю задержанного лица, или законному представителю 

юридического лица, иной организации, в отношении которых оно вынесено. 

3. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении в 

пограничном отряде при защите и охране Государственной границы – заключительная 

стадия производства по делам об административных правонарушениях. 

Первый этап связан с обращением постановления по делу об административном 

правонарушении. Под обращением вступившего в законную силу постановления по делу 

об административном правонарушении к исполнению понимается, передача вступившего 

в законную силу постановления органу, должностному лицу, вынесшему его, для 

обеспечения реализации назначенного наказания. 

На втором этапе стадии постановление по делу об административном 

правонарушении приводится в исполнение. Приведение исполнения возложено на 

уполномоченные на то органы, должностные лица, в порядке и по правилам, 

предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях». 

Полагается, что к второстепенным стадиям производства по делу об 

административном правонарушении в пограничном отряде следует отнести: 

административное расследование в пограничном отряде и пересмотр постановлений, 

решений по делам об административных правонарушениях в пограничном отряде. 

Административное расследование в пограничном отряде – самостоятельная стадия 

производства по делу об административном правонарушении, представляющая собой 

комплекс процессуальных действий, осуществление которых необходимо для получения 

дополнительных сведений и материалов. 

Подводя итог обоснованию вывода относительно оснований производства по делам 

об административных правонарушениях в Пограничной службе, предлагается определить 

терминологическое сочетание «основание производства по делам об административных 

правонарушениях в Пограничной службе»: в широком смысле – как юридические факты, 

в связи и по поводу которых возникают правовые отношения, связанные с 

осуществлением процессуальных действий в сфере производства по делам об 

административных правонарушениях в Пограничной службе; в узком – закрепленную 

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» совокупность 

материального, процессуального и юридического оснований производства по делу об 

административном правонарушении в Пограничной службе. 

В связи с отсутствием в юридической литературе однозначного понимания условий 

производства по делам об административных правонарушениях в Пограничной службе 

считается необходимым ввести в оборот дефиницию указанного понятия. При этом 

условия производства по делам об административных правонарушениях в Пограничной 

службе – это фактические обстоятельства, с наличием или возникновением которых 

законодатель полагает возможным осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в Пограничной службе КНБ Республики Казахстан. 
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В результате чего, правовая позиция законодателя, изложенная в Кодексе 

Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», нуждается в 

дополнении, так как в ней не предусмотрена возможность проведения административного 

расследования должностными лицами Пограничной службы по категории дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к их подведомственности. Так, к 

примеру, административное расследование не проводится в случае, если после выявления 

административного правонарушения, посягающего на отношения в области защиты и 

охраны Государственной границы Республики Казахстан, осуществляются 

административно-процессуальные действия, требующие значительных временных затрат. 

Следовательно, остается ряд вопросов, регламентированных Кодексом Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях» не в полной мере, что негативно 

сказывается на уровне режима законности и правопорядка на Государственной границе и, 

как следствие, не прекращение трансграничной преступности. 

Очевидно, что существующие сегодня угрозы национальным интересам и 

государственной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере, прежде всего, 

оказывают негативное влияние на общественно-политическую обстановку в стране, 

тормозят ход социально-экономических преобразований, развитие и укрепление 

международных связей Казахстана с сопредельными государствами.  

Угрозой экономической безопасности Республики Казахстан является 

противоправная деятельность трансграничных преступных группировок, занятых в сферах 

незаконного перемещения через Государственную границу товаров и грузов. Серьезную 

угрозу безопасности Республики Казахстан представляет незаконная миграция. 

Подобного рода угрозы свидетельствуют о насущной потребности в 

совершенствовании административного законодательства Республики Казахстан, 

регулирующих правоприменительную деятельность подразделений Пограничной службы 

КНБ Республики Казахстан. 

В этих целях, предлагается решить ряд следующих вопросов: 

1. При организации административного производства по делам об 

административных правонарушениях совершенных в пограничном пространстве, 

должностные лица осуществляющие данные действия, сталкиваются с тем, что при 

задержании контрабандного груза, классификация статьи Кодекса Республики Казахстан 

«Об административных правонарушениях» не подведомственна органам дознания 

Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, в результате чего, административный 

материал с задержанным контрабандным грузом передается по подследственности в 

Департамент государственных доходов для принятия процессуального решения, тем 

самым, окончательное решение по вынесению постановления о наложении 

административного взыскания выносят должностные лица  Департамента 

государственных доходов.   

2. В ходе административного расследования, при оформлении административного 

материала в отношении задержанного лица за совершение административного 

правонарушения, должностные лица осуществляющие дознание по административному 

производству сталкиваются с тем, что имеют недостаточную осведомленность по 

обстоятельствам совершения административного проступка или имеют недостаточные 

сведения о лице, в отношении которого ведется административное производство, а в 

случаях необходимости вести розыскные мероприятия по расследуемому делу в виду 

своей загруженности не представляется возможным. Однако, все вышеуказанные 

действия компетентны проводить другие органы дознания. 

3. Не разрешенным остается вопрос привлечения к ответственности лиц 

проживающих за пределами Республики Казахстан по вине которых, совершено 

правонарушение на территории  Республики Казахстан, при расследовании которого 

установлен факт его причастия к делу. Вследствие чего, должностные лица Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан не компетентны  направлять материалы в 
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компетентные органы иностранного государства для осуществления административного 

преследования на территории сопредельного государства.  

4. Продолжают иметь место факты, когда при задержании скоропортящегося 

контрабандного товара (мясная, плодоовощная продукция и другие продукты питания), 

которые являются вещественным доказательством по материалам возбужденного 

административного дела негде хранить, до принятия процессуального решения. В 

результате чего, должностные лица осуществляющие административное производство 

вынуждены договариваться с организациями, а зачастую с частными фирмами о 

временном хранении вещественных доказательств, так как на сегодняшний день ни одно 

подразделение Пограничной службы КНБ Республики Казахстан не имеет склады, 

хранилища оборудованные холодильными (морозильными) установками 

предназначенных именно для хранения задержанного контрабандного товара. 

5. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», 

предусматривает конкретные сроки задержания лица за совершение правонарушения, в 

отношении которого ведется административное производство, при несоблюдении которых 

создаются серьезные предпосылки к возбуждению не только административного, но и 

уголовного дела в отношение должностных лиц Пограничной службы КНБ Республики 

Казахстан за превышение служебных полномочий в отношение правонарушителей. 

Причиной этого является отсутствие в подразделениях оборудованных помещений для 

временного содержания задержанных лиц. В связи с этим, задержанных лиц вынуждены  

содержать в подразделениях непосредственно охраняющих Государственную границу на  

(пограничных заставах, пограничных комендатурах), тем самым создавая предпосылки к 

нарушению прав человека. 

6. Любое действие по возбуждению административного дела, имеет установленные 

законодательно процессуальные сроки, в которые лицо, осуществляющее 

административное производство должно уложиться. Но, в связи с тем, что в имеющихся 

штатах отдела дознания и административного производства отсутствует должность 

переводчика, который при необходимости должен предоставляться задержанному лицу в 

ходе оформления административного материала, не представляется возможным 

своевременно осуществить данную процедуру.   

7. Осуществление производства по возбуждению административного материала в 

отношении задержанных лиц за совершение правонарушений, требует 

квалифицированных специалистов в этом направлении, однако, исходя из опыта работы 

сталкиваясь с организацией работы должностных лиц осуществляющих оформление 

материалов по фактам административных правонарушений, как правило, начальники 

пограничных застав, коменданты пограничных комендатур и их заместители, по своей 

недостаточной профессиональной подготовленности при оформлении допускают 

непростительные ошибки (не правильно квалифицируют совершенное правонарушение, 

не в полном объеме и не качественно заполняют необходимые по административному 

делу документы), вследствие чего их действия приводят к нежелательным последствиям – 

в результате чего, производство по делу об административном правонарушении судом 

прекращается и лица, совершившие административное правонарушение уклоняются от 

справедливого и заслуженного наказания.   

8. Механизм взыскания административного штрафа в принудительном порядке в 

отношении лица, проживающих за пределами Республики Казахстан затруднен и 

нуждается в четком нормативном закреплении и определении, так как многие 

правонарушители уклоняются от уплаты штрафов после наложения административного 

штрафа в нашей стране или за границей, особенно это касается тех стран, где местное 

население находиться за чертой бедности, как Республика Узбекистан, Республика 

Киргизия. Правонарушитель после наложения на него административного взыскания в 

виде административного штрафа должностными лицами Пограничной службы КНБ 

Республики Казахстан уезжает в другую страну и уходит от административной 



Вестник университета Кайнар, №4/2017 

 138 

ответственности, в связи с этим остается не решенным вопрос о невозможности 

должностными лицам пограничного отряда взыскать штраф с иностранного гражданина 

уже в другой стране. 

 9. Огромную и не маловажную проблему в Пограничной службе КНБ Республики 

Казахстан при защите и охране Государственной границы Республики Казахстан 

составляет отсутствие единой базы статистического учета административных 

правонарушений и обмена информации по иностранным гражданам и лиц без гражданства 

в Казахстане, а также приграничных государствах, в том числе между 

взаимодействующими органами МВД Республики Казахстан и Пограничной службой 

ФСБ Российской Федерации. 

Данное обстоятельство, имеет огромное значение с точки зрения обеспечения 

законности и применения норм административного законодательства к правонарушителям 

и обмена информации о причастности лиц к противоправной деятельности на территории 

приграничных государств.  

Эффективная организация межведомственного и централизованного 

статистического учета всех административных правонарушений облегчило бы нашим 

структурам эффективность работы и быстроту принятия процессуального решения, 

совершаемыми физическими и юридическими лицами на Государственной границе 

Республики Казахстан. 

10. В Пограничной службе КНБ Республики Казахстан до настоящего времени 

отсутствуют законодательные и нормативно-правовые документы регламентирующую 

административно-правовую деятельность при защите и охране Государственной границы, 

а так же не разработаны методические рекомендации, устанавливающие однообразные 

действия должностных лиц пограничного отряда при задержании лиц, за совершение 

административных правонарушений в пограничном пространстве.  

Таким образом, решение данных вопросов, по мнению автора, позволит 

должностным лицам осуществляющих административное производство в Пограничной 

службе наиболее оперативно осуществлять производство по административным 

правонарушениям, а также эффективно решать задачи по борьбе с трансграничной 

преступностью на территории Республики Казахстан. 

Раскрывая задачи исследования рассмотрев организацию административно-

правовой деятельности  Пограничной службы следует определить следующие выводы: 

1. В процессе служебных и боевых действий по защите и охране Государственной 

границы Республики Казахстан в органах Пограничной службы КНБ Республики 

Казахстан организуется совместная целенаправленная работа всех должностных лиц во 

всех отделах, отделениях и службах, подразделениях пограничного отряда, где решаются 

задачи по надежной защите и охране Государственной границы Республики Казахстан и 

поддержания режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Казахстан по пресечению противоправных действий на Государственной границе 

Республики Казахстан применением административного законодательства. 

2. При организации административного производства в Пограничной службе 

решаются вопросы, связанные с функционированием системы управления Пограничной 

службой КНБ Республики Казахстан, координируется деятельность участников 

общественных отношений в сфере защиты и охраны Государственной границы 

Республики Казахстан, организуется совместная целенаправленная работа, 

осуществляются контроль и надзор за ходом ее выполнения. 

Современное состояние административно-правовой деятельности в Пограничной 

службе характеризуется сочетанием централизованного руководства с оперативным 

непосредственным управлением и подчинением органу управления, в данном случае им 

является начальник пограничного отряда, штаб пограничного отряда, где данные 

должностные лица пограничного отряда целиком и полностью отвечают за проведения 

данной работы на порученном участке. 
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3. Современная служебная и боевая деятельность Пограничной службы КНБ 

Республики Казахстан, не всегда позволяет эффективно выполнять поставленные задачи 

по пресечению противоправных действий на Государственной границе Республики 

Казахстан, применять законодательство Республики Казахстан в отношении лиц, 

совершивших правонарушение, вместе с тем возникла объективная причина 

необходимости совершенствования административно-правовой деятельности, а именно 

совершенствования законодательных актов в сфере защиты и охраны Государственной 

границы. 

В общем, законодательство Республики Казахстан в сфере защиты и охраны 

Государственной границы регулируемая Кодексoм Республики Казахстан «Об 

административном правонарушении» в настоящее время находится, как и вся правовая 

система государства, в состоянии глубокого реформирования и требует доработок и 

совершенствования. 
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