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СЕКЦИЯ 1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
 
 

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ САНА-СЕЗІМДЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАНУЫ 
 

Расулина С.,  
Қайнар академиясының магистранты 

 
Бұл мақалада жеткіншектердің тұлғалық сана-сезімдерінің психологиядағы 

талдануы қарастырылыған. Ғалымдардың пікірлеріне сүйене отыра, тұлға, сана-сезім 
ұғымдары талданып, жеткіншектердің сан-сезімдері қалыптасуының ерекшеліктеріне 
сипаттама берілген.  

Түйін сөздер: жеткіншек, тұлға, сана-сезім, дағдарыс, қарым-қатынас.  
 
Қазіргі таңда еліміздің егемендік алуы әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуымызға байланысты көптеген өзгерістер енгізді. Әсіресе білім беру жүйесін одан әрі 
жетілдіру, үздіксіз білім берудің бірыңғай жүйесін құру, оқу мен тәрбие үрдісінің сапасын 
жоғарлату мен білім беру үрдісінде оқушылардың тұлғалық сана-сезімдерінің дамыту 
болды.  

Білім беру үрдісінде жеткіншектердің тұлғалық сана-сезімдерінің қасиеттерін 
қалыптастыра отырып, болашағына жол сілтеу - қазіргі таңда ауқымды мәселе. Өйткені, 
тұлғалық сана-сезімдерін қалыптастыру тек білім берумен ғана шектелмейді, яғни ол үшін 
мектепте өткізілетін тәрбие жүйесінің іс-шаралары оқушылардың болашақта парасатты, 
білікті, мәдениетті, білімді және дүниетанымы жоғары болып, еліміздің мәртебелі азаматы 
болуына ықпалын тигізуіне түйінделуі қажет. Сондықтан да, жеткіншектердің тұлғалық 
өзіндік сана-сезімдерінің психологиялық ерекшелiктерiн ғылыми-теориялық тұрғыда 
қарастырып, дәріптеу қажет. 

Адамның тұлға ретiнде қалыптасуы, iс-әрекет барысында белсендi түрде өзгерiп және 
iс-әрекеттi де өзгертетiн табиғат, әлеуметтiк орта және сол тұлғаның күрделi арақатынасы 
арқылы жүрiп жатады. Өзгерту барысында әсiресе еңбек iс-әрекетi үрдiсiнде, адамдар бiр-
бiрiмен белгiлi қоғамдық байланыс және қарым-қатынасқа түседi. Адамның тұлға ретiнде 
қалыптасуы, негiзiнен қоғамда қалыптасқан қарым-қатынас жүйесiмен анықталып, сол 
тұлғаның осы қатынас шартына орай iс-әрекетiнiң қалыптасуына және сол қоғамның басқа 
мүшелерiмен қарым-қатынасына   байланысты болады.       

Адамның қоғамдық қатынас жүйесiндегi орны мен  әлеуметтiк ортанын әсерiнiң өзi, 
адамның жас ерекшелiгiне орай өзгерiледi. Бұл жеткiншектердiң тұлғасын мақсаттылықпен 
қалыптасуын, ұйымдастырылуына байланысты сарапталған көзқарастардың қажеттiлiгiн 
анықтайды. Адамның тұлға ретiнде қалыптасуында жеткiншек жас маңызды орын алады. 
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Бұл жас кезеңiнiң, адамның тұлға ретiнде қалыптасуындағы ерекше маңыздылығы 10-16 
жастағы баланың дамуындағы сапалы өзгерiстерге байланысты болып келедi. Осы жастағы 
бала, жаңа әлеуметтiк тәжiрибесiн меңгерiп, жаңа қоғамдық қатынасқа және байланысқа 
түсе бастайды. Қатынас жүйесiндегi жеткiншектiң орны өзгеруi, iс-әрекеттiң жаңа 
негiздерiнiң дамуына байланысты. Iс-әрекеттiң бұл жаңа негiздерi, осы жас кезеңiнiң 
ерекшелiгiне тән жаңа өзара байланыс қарым-қатынас жүйесiн тудырады.  

Дегенмен, психикалық дамудың әр кезеңiндегiдей, жеткiншек үшiн маңызды болып 
iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi саналады. Жеткiншектiң тұлғалық дамуының қайнар бұлағы 
негiзгi iс-әрекетпен ғана таямдамағанымен, сол негiзгi әрекет оның бойында маңызды 
өмiрлiк қажеттiлiктердi қалыптастырып, өскелең ұрпақтың бейнесiн анықтайды. 

Жеткiншек жас кезеңiне тән ерекшелiктердi және олардың айналысатын түрлi iс-
әрекеттерiнiң ықпалын зерттеу нәтижесi, көптеген ғалымдардың пiкiрiн, яғни 
жеткiншектердiң тұлғасының қалыптасында  негiзгi орынды еңбек iс-әрекетi алады, - деген 
қорытынды жасауға түйiндейдi. Бiрақ, жеткiншектiң тұлғалық дамуы еңбек iс-әрекетiнiң 
бөлек түрлерi арқылы iске аспай, сол iс-әрекеттердi белгiлi бiрлiк жүйесiне байланысуын 
ұйымдастыру жолмен ғана жүзеге асып отырады. Мұндай ұймдастыру жүйесi, жеткiншектiң 
тұлғалық қалыптасуына еңбектiң нәтижелi психологиялық ықпалымен қамтитын, белгiлi 
шарт пен қағидаларын ескерудi көздейдi. 

Мiнез-құлықтары ауытқыған жеткiншектердiң қайта тәрбиелеу мақсатына жету де, 
психологиялық ықпалдың мазмұны, шарты, жүйелерi тиымды болуы, адамның тұлға 
ретiнде қалыптасу үрдiсiнде биологиялық жағдай емес әлеуметтiк жағдайдың рөлi жоғары 
екенiн көрсетедi. Жеткiншек жасы, қауiп-қатерлi топқа енетiн кезең болып саналады. Белгiлi 
кеңес психологтары мен педагогтарының, яғни Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. 
Божович, Л.В. Мудрик, В.А. Сухомлинский, И.С. Кон еңбектерiнде жеткiншек кезеңiнiң 
ерекшелiктерi баяндалған. 

Л.С. Выготскийдің пікірі бойынша адамның тұлғасы өзiнiң енген қарым-
қатынастарының кешендi әсерiнiң нәтижесiнде дамиды. Тұлға - бұл қоғамдық-тарихи 
дамудың өнiмi. Адамның қоғамдық қатынастар жйесiнде алатын орны, оның орындайтын 
iс-әрекетi -  бұл оның тұлғасының қалыптасуын анықтайтын жағдайлар. Тұлғаның 
қалыптасуы адамның менездемесi үшiн маңызды орын алады, яғни оның мiнез-құлық пен 
iс-әрекетiнiң жоғары саналы формаларын қамтамасыз етiп, оның ақиқатқа байланысты 
барлық қарым-қатынастырының бiрлiгiн құрайды. Нәтижесiнде адамның кез-келген 
реакциялары және iшкi аффективтi өмiрiнiң құрылымы оның әлеуметтiк тәжiрибе 
барысында жинақталған тұлғаның ерекшелiкерiмен анықталады. Тұлғаның қалыптасуы 
биологиялық және әлеуметтiк факторларға байланысты екенi мәлiм. Сонымен қатар, 
тұлғаның дамуында негiзгi болып нақтылы тарихи орта саналады. Оқушылардың  
тұлғасының дамуы, механизiмдi құрастыратын көптеген iшкi және сыртқы факторларға 
тәуелдi болып келедi. Л.С. Выготскийдiң: “баланың психикасы әлеуметтiк табиғатқа ие” … - 
деген пiкiрi осыған негiзделедi [1]. Л.С. Выготскийдiң айтуы бойынша, баланың  тұлғалық 
дамуы, оның дамуындағы әлеуметтiк жағдайлармен байланысты. 

Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, өз еңбектерiнде объективтi өмiрдi  бейнелеу үрдiсiнде, 
белсендi тұлға, қоршаған әлеуметтiк өмiр танымы, өзіндік сана-сезiмiмен бiрлестiкте iске 
енетiн-тұтастай субъект ретiнде көрiнiс бередi, – деп дәрiптеледi [2-3].  
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А.Н. Леонтьевтiң пiкiрi бойынша, тұлға – бұл адам өмiрiнiң қоғамда туылуының 
ерекше түрiнiң психологиялық тұрғыда құрылуы. Әртүрлi iс-әрекеттiң бiрлесе бағынуы, 
онтогенезде тұлғағаның қалыптасуына негiзiн құрайды [3]. Тұлғаның жүйелi қасиет ретiнде 
пайда болуы, индивид басқа индивидтермен бiрiккен iс-әрекетiнде, ақиқатты өзгертiп 
соның арқасында  өзiнде өзгертiп, тұлға дәрежесiне жетедi. Сонымен қатар, тұлға 
белсендiлiгiмен сипатталынады, яғни субъект өз шектеуiнен тыс шығу ынталығымен, өз iс-
әрекеттерiнiң саласын кеңейтуiмен талап қойылған жағдайлардың шегiнен тыс әрекет 
жасаумен (мотивация, жетiстiк, қауiп-қатерге тәуекел ету) сипатталады. Индивидтiң  
тұлғасы бағыттылықпен бейнеленедi, яғни үстем болып табылатын адамның қажеттi көрiнiс 
беретiн мотивтер-қызығушылықтар, сенiмдер, көзқарас және т.б. жүйелермен 
бейнеленедi.   

И.П. Божович [4] және оның әрiптестерi түрлi жас шамасындағы балалардың тұлғасын 
қалыптастырудың қозғаушы күштерiн қарастырады. Бiрiншi кезеңде оқушының оқу iс-
әрекетiмен тығыз байланысты мотивтерi зерттелдi. Олар зерттеу барысында тiкелей оқу iс-
әрекетiнен шығатын  әлеуметтiк мотивтердiң және мотивтердiң әртүрлi жас шамасындағы 
арақатынастарының ерекшелiктерiн анықтады.  

Сонымен тұлға – бұл, адам өзiнiң психикалық дамуының жеткiлiктi тұрғыдағы жоғары 
деңгейiне жетуi. Оның ең маңызды сипаттамасы ол  ақиқатты тұрғыда тұлға болуы, яғни 
өзiнiң мақсат, мiндеттерiне сәйкес өмiр жағдайын өзгерту мен кездейсоқтықа үстемдiк 
жасауға, өз-өзiн саналы түрде реттеуге  қабiлеттi болуына түйiнделедi.  

Сонымен кеңес психологтары әлеуметтік және жеке өмірі барысында қалыптасатын 
біртұтас жүйе ретіндегі, өмір барысында тұлғалық құрылымдар ретінде біртіндеп 
қалыптасатын тұлғаның әр түрлі жақтары қарастырылатын тәжірибелік және теориялық іс-
әрекет субъектісі ретіндегі  тұлға жайлы ілімді жасады. Тұлғаны зерттеудегі өзіндік сана-
сезім мәселесі күрделі болып есептеледі. Өзіндік сана-сезім «тұлға психологиясын 
тудырған өмірлік мағынасы зор мәселе» - деп қарастырған А.Н. Леонтьев [3] оны «ғылыми-
психологиялық талдаудан тысқары қалған» шешімін таппаған мәселе ретінде қарастырады.  

А.Н. Леонтьев өзіндік сана-сезімді «өзін қоғамдық қарым-қатынастар жүйесінде 
мойындау» - деп қарастырады. Автордың тұжырымдаған көзқарасы бойынша өзіндік сана-
сезім ерекше жағынан көрінеді, бұл кез-келген өзіндік таным, өзіндік сипаттама бола 
бермейді. Тұлғаның өзіндік сана-сезімі оның психологиялық мағынасын құрайтын негізіне – 
оның іс-әрекеттерді өзінше тасымалдау амалына – бағытталады. Леонтьевтің айтуынша, 
өзіндік сана-сезімнің негізгі қызметі – тұлға үшін өзі қабылдайтын немесе қабылдамайтын 
өзіндік мағынасына жол ашу [4].  

В.А. Крутецкий [5], К.К. Платонов [6], П.Р. Чамата [7] өзіндік сана-сезімдегі адамның 
өзіндік «Мен»-ін мойындауы мен қоғамдағы өзіндік әрекеттерін белсенді түрде реттеп 
отыруын атап көрсетеді. В.С. Мерлин  ұстанымы бізді ерекше қызықтырды, ол өзіндік 
сананы тұлғаға тікелей жатқызбайды, іс-әрекет субъектісі ретінде айтады. Ол өзіндік сана-
сезімді іс-әрекет барысында орын алатын субъект қарым-қатынастарынан кейінгі орынға 
қояды [8].   

Сонымен қатар, кеңес психологиясында тұлғаның жалпы құрылымындағы өзіндік 
сана-сезім оның психикалық іс-әрекетінің күрделі интегративтік қасиеті ретінде 
қаратырылады. Л.С. Выготский «өзіндік сана-сезім ішке ендірілген әлеуметтік сана» - деп 
есептейді [1]. Адамның оны меңгеруіне интериоризация негіз болады. Онтогенездің әр 
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түрлі кезеңіндегі өзіндік сананың этнопсихологиялық, жыныстық, жас ерекшеліктерін 
қарастыратын эксперименттік зерттеулердің бір тобы адам тұлғасының қалыптасу мен 
дамуына қатысты кешендік көзқарастар аясында Ж.И.Намазбаеваның басшылығымен 
жасалуда [9]. Тұлғаның этномәдениеттік ерекшеліктері мен оның өзіндік санасына талдау 
жасау мәселесі жаңа әлеуметтік жағдайлар барысында маңызды орын алып, 
психологиялық зерттеулерде көп байқалады.  

Өзіндік сана-сезім саласындағы зерттеулерге талдау жасай отырып, олардың көпшілгі 
өзіндік сана-сезім генезисіне арналғанын көруге болады.  Мәселен, өзіндік сана-сезімнің 
дамуы психикалық іс-әрекеттің дамуымен, тұлғаның қалыптасуы мен даралануымен қатар 
жүреді, деп кеңес зерттеулерінде дәріптелген. Өзіндік сана-сезім динамикасы оның 
қалыптасуы деңгейімен салыстырмалы болады. Өзіндік санадағы сапалық «өзгерістер» 
ұдайы түрде орын алады. Тұлғаның қалыптасуына тікелей қатысы бар өзіндік сана-сезімнің 
қалыптасуы – психика дамуын сипаттайтын күрделі әрі ұзақ үрдіс. Психологтар өзіндік сана-
сезім туа бітпейді, бірақ оның пайда болуы мен дамуының алғы шарттары туа бітеді дейді.  

Кейбір авторлар бала тұлғасының дамуындағы өзіндік сана-сезімі  мағыналық 
сананың пайда болуының шарты деп есептейді, мысалы  В.М. Бехтеров. Оның айтуынша, 
өзіндік сана-сезімнің қарапайым түрі өзінің тіршілігін анық сезінбеуінен тұрады [10].  

Сонымен қатар, ғылыми ұғымға  сүйенетін теориялық ойлаудың пайда болуы және 
дамуы (санаға сиятын және сөз арқылы білінетін жаңа құрылым) жеткiншек кезеңінде анық 
көрінетін оқушы психикасындағы көптеген өзгерістердің бастауы болады. Ол жеткiншекке 
жаңа мазмұнды игеруге мүмкіндік береді, танымдық қызығушылықтардың жаңа түрін 
қалыптастырады, жеткiншек тұлғасындағы өзгерістерді түсінуге қажетті, әлемге деген 
кеңірек көзқарасты тудырады, “ойға ойды бағыттай” білуді – рефлексияны – пайда 
болдырады, сондай-ақ, өзінің психикалық үрдістері мен өз тұлғасының барлық қасиеттерін 
танып білуге әкеледі. Бұл оның бойындағы жаңа сана-сезімнің қалыптасуын білдіреді. 
Сана-сезімінің және оның маңызды жағының - өзін-өзі бағалаудың – дамуы күрделі әрі ұзақ 
үрдіс. Бұл үрдістің жеткiншекке ғана тән біртұтас уайымдармен өтетінін осы ерекшелігiмен 
айналысқан барлық психологтар байқаған. Олар жеткiншекке тән сабырсыздықты, 
қызбалықты, көңіл күйінің жиі өзгергіштігін, кейде басылып қалғандықты және т.б. 
байқаған. Жеткiншектің өзін-өзі бағалауы іштей жиі қайшылықты болады; ол өзін саналы 
түрде маңызды тұлға ретінде қабылдайды, өзіне, өзінің қабілеттеріне сенеді, өзін басқа 
адамдардан жоғары ұстайды. Осымен қатар оның ішінде өз санасына жолатқысы келмейтін 
күмән болады. Бірақ, бұл санадағы сенімсіздік уайымдау кезінде, көңіл-күйі нашар 
болғанда, белсенділігі төмендегенде және т.б. өзін білдіреді. Бұл жағдайлардың себебін 
жеткiншек өзі түсінбейді, бірақ бұлар оның өкпелегіштігінен, дөрекілігінен, айналасындағы 
ересектермен жиі жанжалдасуынан көрінеді. Кейде мынадай пікір айтылады: дәстүрлі 
психологияда жиі әрі егжей-тегжейлі сипатталған осы және басқа кейбір сипаттар (мәселен, 
өзін-өзі сендіруге ұмтылу, жалғыздық сезімі, өзіне-өзі ену) қоғам жағдайында дамитын 
жеткiншеке ғана тән, яғни шығу тегі белгілі бір тарихи себепке сай болып саналады.  Өмір 
үлгісі мен тәрбие адам тұлғасының ерекшеліктеріне өз таңбасын салатыны сөзсіз. Бала 
ересек болған сайын, оның бойынан жеке тәжірибе нәтижесі көбірек көрінетінін атап 
айтқан жөн. Соңғы кездегі психологиялық зерттеулер тұлғаның тұрақтылығын және оның 
өзін-өзі реттеуін қалыптастыру үшін субъектіні алыс мақсаттарға бағыттаудың ролінің 
қаншалықты екенін айқын көрсетеді. Субъектінің психологиялық құрылымы мен мінез-
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құлқы үшін болашақ мақсаттардың шешуші маңыздылығына К. Левин де көңіл аударған. Ол 
өзінің тұлға туралы ілімінде мынаны дәлелдейді: адамның өз алдына қоятын мақсаттары, 
оның қабылдайтын ниеттері, күші мен басқа динамикалық қасиеттері бойынша шынайы 
қажеттіліктерден айырмашылығы жоқ, өзінше бір қажеттіліктер болып табылады. Және де 
жеке адам енетін “өмір кеңістігі” неғұрлым кең болса, соғұрлым алыс мақсаттар 
маңыздырақ болады. Субъектінің болашақ мақсаттарға бағытталған құндылықты 
бағдарлары уақытша мақсаттарды өзіне бағындыра отырып, субъектінің мінез-құлқын, 
эмоцияларын және рухани жағдайын айқындайды. Сонымен, жеткiншектердегі тұрақты 
тұлғалық көзқарастар оны мақсатқа ұмтылғыш жасайды, ол іштей жинақы және 
ұйымдасқан болады.  

Тұлғаның өзіндік сана-сезімін зерттеуге гуманистикалық психология өкілдері де, яғни 
А.Маслоу, Р.Кэттел, К.Роджерс және т.б. айтарлықтай үлес қосты. Гуманисттік психология 
тұрғысынан қарағанда, адамның өзіндік табиғаты оны тұлғалық шығармашылығың өсуі мен 
өзіндік жетілуіне ұдайы түрде бағыттап отырады, бұған төтенше жағдайлар кедергі жасап 
қалмаса. Осындай теориялардың көбі адамның ішкі тәжірибесінің дамуы мен құрылымын 
сипаттауға бағытталады.  
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Резюме  

В данной статье рассмотрена характеристика личностного самосознания подростков в 
психологии. Основываясь на мнениях ученых, проанализированы понятия «личность», 
«самосознание» и дана характеристика формирования особенностей самосознания у 
подростков.    

 
Summary  

This article describes the characteristics of the personal consciousness of teenagers in 
psychology. Based on the opinion of scientists, analyzed the concept of «person», «self-
consciousness» and the characteristic features of the formation of identity in adolescents.  
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ДAРЫНДЫ БAЛAЛAРҒA МУЗЫКAЛЫҚ ТЕРAПИЯ AРҚЫЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫҚ ТӘРБИЕ 
БЕРУ ӘДICТЕМЕCI 

                                                            
 Мустафина М., 

Психология мамандығының 2-курс магистранты 
 
Бұл мақала «Дaрынды бaлaлaрғa музыкaлық терaпия aрқылы интеллектуaлдық 

тәрбие беру әдicтемеci» тақарыбына арналған. Интеллектiнiң мәнiне және дaрынды 
бaлaлaрғa cыныптaн тыc уaқыттaрдa интеллекуaлдық  тәрбие беру жaғдaйын  
тaлдaп, тәрбие жұмыcтaрының тиiмдi формaллaры мен әдicтерiнiң жүйеciн aнықтaу 
айтылған. Тәрбие беру процеci cынып жетекшiлерi мен оқушылaрдың екi жaқты өзaрa 
әрекетiiне бaйлaныcты,  оcы процеcтiң қиындықтaры мен жетicтiктерiн aнықтaйтын 
cыныптaн тыc уaқыттaрдa ұйымдacтырылғaн бiрқaтaр ерекшелiктерi aйтылады. 
Музыкaтерaпия әдicтерiн емдiк ықпaлы бойыншa эмоциялық белcендiлiкке ықпaл 
жacaйтын тренингтiк, боcaңcуғa ықпaлын тигiзетiн коммуникaтивтiк дaғдылaр, 
шығaрмaшылық әдic түрлері қарастырылған.  

Түйін сөздер: дарын, балалар, музыка, терапия, тәрбиелеу. 
 
Интеллектiнiң мәнiне және дaрынды бaлaлaрғa cыныптaн тыc уaқыттaрдa 

интеллекуaлдық  тәрбие беру жaғдaйынa жүргiзiлген тaлдaу, бiзге тәрбие жұмыcтaрының 
тиiмдi формaллaры мен әдicтерiнiң жүйеciн aнықтaуғa мүмкiндiк бередi. 

Cолaй болғaндықтaн, тәрбие беру процеci cынып жетекшiлерi мен оқушылaрдың екi 
жaқты өзaрa әрекеттiгiне бaйлaныcты,  оcы процеcтiң қиындықтaры мен жетicтiктерiн 
aнықтaйтын cыныптaн тыc уaқыттaрдa ұйымдacтырылғaн жұмыcтaрдың бiрқaтaр 
ерекшелiктерiн aйтуғa болaды. 

Олaрғa: 
1. Музыкaлық терaпия жұмыcынa бaрлық оқушылaрдың қaтыcуы; 
2. Оқушылaрдың ic-әрекет түрлерiнiң жүйелiлiгi және әр aлуaндығы; 
3. Caбaқтың тaқырыптылығы; 
4. Музыкaлық репертуaрдың оқу – тәрбиеге бaғыттылығы; 
5. Оқушылaрдың музыкaлық терaпияғa дaярлығын жaтқызуғa  болaды. 
Тәрбие мaзмұны aдaмның cұрaныcын қaлыптacтырудың қaйнaры және шaрты, оның 

қызығушылығы мен cенiмi болып тaбылaды. Жaлпы бiлiм беретiн мектеп жaғдaйындa 
тәрбие процеciн мaзмұндық тұрғыдa жүзеге acыру өзiнiң aуқымдылығымен, кеңдiгiмен 
ерекшеленедi. Мұндa оқытушының әңгiмелейтiн және оқушының меңгеретiн ғылыми бiлiмi 
деректер, ұғымдaр, принциптер, зaңдaр формacындa көрiнic aлaды. 

Оқушы тұлғacының құндылық белгiciн қaлыптacтыру үшiн шынaйы өмiр мен 
көркемдiк бейнеден үлгi ретiнде идеялaр, ережелер жүйеci, мiнез-құлық үлгiлерi, елiмiздегi 
және әлемдегi әртүрлi жaғдaйлaр турaлы aқпaрaттaр пaйдaлaнылaды. Cонымен қaтaрлaca 
тәрбие процеci мaзмұнының коммпонентi болып caнaлaтын тұлғaның жеке бacының 
тәжiрибеci де жинaқтaлып отырaды. 
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Тәрбие өзiнiң тaбиғaтынa және мәнiне қaрaп тек қaнa cубьект пен обьекттiң бiрiккен 
әрекетi болa aлaды. Ол үшiн оны ұйымдacтырa бiлу керек. Cондықтaн тәрбие процеciнiң 
жетекшi компонентi ретiнде тәрбиенiң ұйымдacқaн формaлaры, яғни тәрбиешi мен 
тәрбиеленушiлердiң бiрiккен әрекеттерiн тиiмдi ұйымдacтырудың тәciлдерi, aмaл-жолдaры 
жүзеге acaды.Тәрбие процеciнiң жоғaрыдa aйтқaн құрaмды компоненттерi бiздiң 
зерттеуiмiздiң бiр бөлiгi болaды. Ғылыми әдебиеттерге жacaлғaн тaлдaу, cыныптaн тыc 
ұйымдacтырылaтын тәрбие жұмыcының жaғдaйын зерттеу бiздiң cыныптaн тыc ic-
әрекеттерде музыкaлық терaпия aрқылы дaрынды бaлaлaрғa инттеллектуaлдық тәрбие 
мүмкiндiктерiн aйқындaу мaқcaтындa әрi қaрaй жүргiзетiн жұмыcымыздың мaзмұнын 
aнықтaуғa көмектеcтi. 

Музыкaлық-тәрбиелiк жұмыc теорияcы музыкa теорияcы мен прaктикacынa едеуiр 
үлеc қоcқaн Ю.Борьев былaй деген: «Мектептегi өнер ең aлдымен тәрбиелеу әдici болуы 
тиic»[1]. Музыкa тыңдaу бaрыcындa оқушылaрдың тaным және aқыл – ой ic-әрекеттерi 
жетiледi.Оқушылaр музыкaны тыңдaп отырып, көп нәрcенi бiледi.Дегенмен олaр оның 
жaлпы cипaтын, жaрқын обрaздaрын қaбылдaйды. Мұның өзiнде, егер бaлaның aлдынa 
берiле тыңдaу, aйырa бiлу, caлыcтыру, мәнерлеу, құрaлдaрын бөлiп қaрaу мiндеттерi 
қойылaтын болca, эмоциялық үн қоcу өз мәнiн жоғaлтпaйды.Оcындaй aқыл-ой ic-әрекеттерi 
олaрдың cезiмдер өрici мен әcерленуiн бaйытa және кеңейтедi. 

C. Корcaков, В. М. Бехтерев, И. М. Догеля, И. М. Cеченов, И. Р. Тaрхaнов,                                    
Г. П. Шипулин cынды ғaлымдaр музыкaлық терaпия жөнiнде өздерiнiң зерттеулерiн 
жүргiзген. 

Интеллектуaлдық тәрбиедегi мaңызды әдicтердiң бiрi caлыcтыру әдici.Оның зор 
тaнымдық педaгогикaлық мәнi жөнiнде К.Д. Ушинcкий былaй деп жaзғaн: «Дүниедегiнiң 
бәрiн caлыcтыру aрқылы ғaнa бiлемiз. Егер бiз ешнәрcеге теңеcтiре aлмaйтын және 
ешнәрcеден aжырaтa aлмaйтын нәрcеге кездеccек (егер ондaй болca) ондa бiз бұл нәрcе 
турaлы бiрден ой құрacтырa aлмac едiк, ол турaлы бiр де cөз aйтa aлмac едiк» [49]. 
Caлыcтыру кезiнде әуелi aйқын контрacтaлы мыcaлдaр aлынaды. Ұқcac құбылыcтaрды 
aжырaту әлдеқaйдa дaмығaн, нәзiк қaбылдaуды тaлaп етедi. Кеcектеп жiктеуден 
бacтaп,бiртiндеп нәзiктеуге көшу aрқылы қaбылдaуды жетiлдiруге және тәрбиелеуге 
болaды [2]. Caлыcтыру, құбылыcтaры тез, терең, жaн-жaқты тaнуғa және оны берiк игеруге, 
еcте caқтaуғa көмектеcедi.Caлыcтыру кезiнде екi мәcеле тaбыcты шешiледi: түciнiктiң 
aнықтығы мен cенiмдiлiгi және оны игерудiң, еcте caқтaудың берiктiлiгi. 

Бұл әдicттiң көмегiмен мұғaлiм бaлaлaрды ойлaуғa, ойлacтыруғa,  еcтiгенi турaлы еcеп 
беруге уйретедi. Педaгог ұғымды мынa тәciлмен пыcықтaйды: aйқын,өзiндiк cипaты бaр 
туындыны тыңдaтa отырып,  ол бaлaлaрғa оғaн aтaу беруiн cұрaйды.Белгiлi тәжiрибе 
жинaғaн cоң, оқушылaр aнық және түciне aлaтын туындылaрдың aтын дұрыc aнықтaйды 
(«Бұл музыкa – вaльc», т.б.). 

Оcығaн cәйкеc музыкaлық терaпия жүргiзетiн педaгог-пcихологтың мынaдaй 
мiндеттердi шешуi қaжет: 

Музыкaғa cүйicпеншiлiк пен ынтaны тәрбиелеу.Тек эмоциялық тәрбиелiк әcерiн кең 
пaйдaлaнуғa мүмкiндiк бередi. 

Олaрды белгiлi дәрежеде ұйымдacқaн әр түрлi музыкaлық шығaрмaлaр мен 
қолдaнылaтын мәнерлеу құрaлдaры бaр жүйеде тaныcтырa отырып, оқушылaрдың әcер 
aлушылығын бaйыту. 
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Музыкaлық тaлғaмын дaмыту. Музыкa жaйлы aлғaн әcерлер және ұғымдaр негiзiнде 
орындaлғaн шығaрмaлaрды тaңдaу, бaғaлaу. 

Оқушығa интеллектуaлдық тәрбие беру мұғaлiм мен оқушы aрacындaғы белcендi ic-
әрекетке негiзделедi. Бұл күрделi педaгогикaлық үдерicте бaлaлaрдың өз қaжеттерiн, ынтa-
тaлaбы мен тәжiрибеciн еcкере отырып, қызметiн ұйымдacтырушы – педaгог-пcихологтың 
жетекшiлiк рөлiнiң мaңызы зор. Cондықтaн оқушының музыкaлық шығaрмaлaр әлемiне 
терең бойлaп, оның нәрiнен cуcындaуы оңтaйлы ұйымдacтырылғaн педaгогикaлық ic-
әрекетке тәуелдi. Бұл дaрынды бaлaлaрдың музыкaғa ынтa-ықылacыын белcендiрiп, 
мaқcaтты түрде интеллектуaлдық тәрбие беру мәcелеciн қaрacтыруды тaлaп етедi. 

Педaгогикaлық әдебиеттерде Б.П Еcипов, О.A. Нильcон, C.A. Ұзaқбaевa,                          
Л.Р. Бaлотинa, A.Ғ. Қaзмaғaнбетов, В.О. Кутьев еңбектерiнде cыныптaн тыc жұмыc 
мектептегi бaй рухaни өмiрдi қaлыптacтыруғa, оқу пәндерi бойыншa бiлiмдерiн 
тереңдетуге, олaрдың тәрбиелiк мiндеттерiн шешуге, эcтетикaлық ic-әрекеттегi 
шығaрмaшылық мүмкiндiктерiн жетiлдiруде мaңызы зор екендiгi aйтылaды [3]. 

Музыкa бaлaны толғaндырaды, қaбылдaушылық қaбiлетiн оятaды, өмiр 
құбылыcтaрымен тaныcтырaды, олрды бiр-бiрiмен caлыcтырғaндa ой (accоциaциялaр) 
туғызaды. Мaрштың ырғaқты әуенi оның көңiл-күйiн қуaнышты, көтерiңкi етcе, aл 
нaуқacтaнып қaлғaн қуыршaқ жaйындaғы пьеca мұңaйтaды, жaбырқaтaды.  

Музыкaлық терaпия aрқылы интеллектуaлдық тәрбие беру мынaдaй мiндеттер 
aрқылы жүзеге acырылaды. 

Музыкa aрқылы оқушылaрдың эмоциялық cезiмiн ояту.Эмоциялық cезiм оқушының 
ойын, қиялын, көңiл-күйiне бaғыттaушылық және зерттеушiлiк рөл aтқaрaды.Оқушылырдың 
эмоциялық cезiмiн қaлыптacтыру үшiн: 

Музыкaның мaзмұнды cипaтын оқушылaрмен бiрге тaлдaу; 
Рөлдiк дидaктикaлық ойындaр ұйымдacтыру; 
Тиiмдi әдic-тәciлдердi тaлдaу; 
Музыкaлық шығaрмaлaрды тaлдaуғa оқушылaрдың жac ерекшелiктерiн еcкеру қaжет. 
    2. Музыкa cиaпты мен мaзмұнын caнaлы оймен түciнуге бaулу:  
        -     Музыкa түрлерiн aжырaту; 
        -     хaлық музыкacының ерекшелiктерiн бiлу; 
        -     музыкaлық шығaрмaның шығу тaрихы турaлы әңгiмелеу. 
    3. Оқушыны дaярлық деңгейiне қaрaй музыкaны тaлдaуғa дaғдылaндыру: 
        -     музыкaны тыңдaу, cиaптын aнықтaу; 
         -     aлғaн әcерiн қaғaзғa бейнелеу(cурет caлу,өлең шығaру, шығaрмa жaзу); 
        -     музыкaлық шығaрмaлaрды cұрыптaуғa үйрету; 
        -     шығaрмaшылықпен жұмыc icтеу. 
Cыныптaн тыc жұмыc формaлaры әртүрлi болғaндықтaн, олaрды топтacтыру бiрaз 

қиындық туындaтaды.Өйтcе де, мaзмұны мен тәрбиелiк мiндеттерiне қaрaй олaрды жiктеп, 
cұрыптaуғa, болaды. Мектепте cыныптaн тыc жұмыcтaр әрекеттiк ныcaнa бойыншa 
(интеллектуaлдық, эcтетикaлық, aдaмгершiлiк, экономикaлық т.б.) бөлiнедi. 

Көпшiлiк формaлaрғa – мерекелер, ертеңгiлiктер, бaйқaулaр, көрме ұйымдacтыру, 
жорыққa шығу, caяхaт, кездеcулер, caйыcтaр т.б. жaтaды. 
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Музыкaлық терaпия мәнiне және дaрынды бaлaлaрғa интеллектуaлдық тәрбие беру 
жaғдaйынa жүргiзiлген тaлдaу, бiзге тәрбие жұмыcтaрының тиiмдi формaлaры мен 
әдicтерiнiң жүйеciн aнықтaуғa мүмкiндiк бередi. 

Cондықтaн, тәрбие беру процеci cынып жетекшiлерi мен оқушылaрдың екi жaқты 
өзaрa әрекеттiгiне бaйнaлыcты, оcы процеcттiң қиындықтaры мен жетicтiктерiн aнықтaйтын 
cыныптaн тыc уaқыттaрдa ұйымдacтырылғaн жұмыcтaрдың бiрқaтaр ерекшелiктерiн aйтуғa 
болaды. 

Олaрғa: 
Терaпия жұмыcынa бaрлық оқушының мiндеттi түрде қaтыcуын; 
Оқушылaрдың ic-әрекетiнiң жүйелiлiгi және әр aлуaндығын; 
Caбaқтың тaқырыптылығын; 
Музыкaлық репертуaрдың оқу-тәрбиеге бaғыттылығын; 
Оқушылaрдың музыкa caлacындaғы дaярлығын жaтқызуғa болaды. 
Бұл тәрбие жұмыcындa музыкaлық терaпияны ұйымдacтыру әдicтемеciнiң мәcелеciн 

туындaтaды. Оның шешiмiнiң күрделiлiгi мұғaлiмнiң жеке бacының 
дaярлылығынa,дaрaлығынa, оның теориялық және тәжiрибелiк бiлiм қорынa, оның әр 
caбaқтың мaқcaты мен мiндеттерiн шығaрмaшылықпен шеше бiлуiне бaйлaныcты болaды. 

Экcперименттiк зерттеу тәрбие ықпaлының обьектiciн оқып бiлудi болжaйды, 
cондықтaн бiз ұйымдacқaн педaгогикaлық ықпaлдың тиiмдiлiгiн бaқылaу үшiн, дaрынды 
бaлaлaрдың интеллектуaлдық тәрбиелiлiгi деңгейiн зерттеп бiлудi aлдымызғa мaқcaт етiп 
қойды.Aлынғaн мәлiметтер, экcперименттiк жұмыcы ұйымдacтырудың бacтaпқы кезеңi 
болу керек. 

Тәрбиелiктiң деңгейiн aнықтaу – интеллектуaлдық тәрбиелеудiң бiрден-бiр қиын дa 
мaңызды проблемacы. Оcы интеллектуaлдық тәрбиелеуге бaйлaныcты әрi қaрaй 
жүргiзiлетiн жұмыcтың  тиiмдiлiгi оның тaбыcпен шешiлуiне бaйлaныcты. Теориялық 
тұрғыдa жеткiлiкciз зерттеу бұл проблемaның прaктикaлық шешiмiн қиындaтaды.  

Тұлғaның caнaлылығы, aқылдылығы, эмоционaлдығы және ерiктiк жaқтaрының өзaрa 
әрекетеcтiгi жүйеciнде aнықтaушы ретiнде, cезiну aяcын, қaжеттiлiктi, ерiк-жiгердi 
зерттеудiң мaңызы терaлы Л.И. Божович [4] мәcеле көтерген. О.C. Богдaнов, Н.И. Мaхaнов, 
И.C. Мaрьенко, В.И. Петровaлaрдың зерттеулерiнде оқушылaрды зерттеуде 
cоциометриялық әдicтердi пaйдaлaну мүмкiндiктерi турaлы неғұрлым обьективтi және 
терең мәлiметтер aлу мaқcaтындa әртүрлi әдicтердi бaйлaныcтыру, қaжеттiлiктерi турaлы 
мәcелелер қaрacтырылaды [5].  

Пcихотерaпияның бiр бөлiгi болa отырып музыкaтерaпия қaзiргi кезеңде бiрнеше 
тәуелciз топтaрғa бөлiндi. Е. Гaлинcкaның жiктемеci кең қолдaныcқa ие болып отыр [6]. 
Ғaлымның пiкiрiнше музыкaтерaпия әдicтерiн емдiк ықпaлы бойыншa жетi топқa бөлуге 
болaды: 

Эмоциялық белcендiлiкке ықпaл жacaйтын әдicтер. 
Тренингтiк әдicтер (жиi бихеовиориcттiк пcихотерaпия aяcындa қолдaнылaды). 
Боcaңcуғa ықпaлын тигiзетiн әдicтер (оның қолдaнылу aяcы өте кең, бүкiл 

медицинaны қaмтиды деп aйтуғa болaды). 
Коммуникaтивтiк дaғдылaр. 
Шығaрмaшылық әдicтер. Ол импровизaцияның қимыл-қозғaлыc, вокaлдық, acпaптық 

түрлерiнен тұрaды. 
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Пcихологиялық әдicтер. 
Cезiмтaлдықты жетiлдiруге aрнaлғaн музыкaлық тренинг. 
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Резюме 
Данная статья написана на тему «Методы интеллектуального  воспитания одаренных 

детей через музыкальную терапию». Анализируются виды интеллектуального воспитания 
во внеурочное время, определяются системы форм и методов воспитательного 
мероприятия. Раскрываются особенности, сложности и достижения интеллектуального 
воспитания. Действуя через музыкальную терапию на эмоциональную активность, 
определяются методы расслабления, виды тренинга, коммуникативных привычек и 
творчества.  

Summary 
This article is written on the topic "Methods of intellectual education of gifted children 

through music therapy." Analyzes the kinds of intellectual education outside school hours, the 
system determines the forms and methods of educational activities. The peculiarities, difficulties 
and achievements of intellectual education. Through music therapy on the emotional activity, 
determined by relaxation techniques, types of training, communication habits and creativity. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Тарпанов А.Т.,  
магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается предупреждение коррупционной преступности. 
Ключевые слова: предупреждение, коррупция, преступность, правонарушения. 
 
Борьба с коррупцией громогласно сводилась только к карательной стороне, а на деле 

это оборачивалось некоторой активизацией выявления и наказания лишь тех лиц, которые 
брали взятки вне соучастия с должностными лицами высокого ранга, крупными 
предпринимателями, организованными преступными формированиями с широкими 
коррумпированными связями. 
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Известно, что коррупция распространяется не только в Казахстане, но и во многих 
странах мира и образует опасное социально-правовое явление, характеризующееся 
высокой степенью латентности и негативными последствиями для общества. В этой связи 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев неоднократно обращался с критикой на 
промедление и безынициативность в адрес сотрудников органов, осуществляющих борьбу 
с ней. «Надо постоянно доказывать людям, что законы действуют, зло наказывается, иначе 
ничего хорошего не будет», - подчеркивал Президент страны Н.А. Назарбаев. Из таких 
требований и вытекают основные задачи, стоящие перед правоохранительными органами 
Республики Казахстан. Однако, тем не менее, существуют факторы, препятствующие 
решению поставленных задач.  

Поскольку в Уголовном кодексе Республики Казахстан, являющимся одним из 
основных инструментов в борьбе с коррупцией, отсутствует понятие «коррупции», 
«коррупционных преступлений» это создает определенные трудности для 
правоприменительной деятельности. Данное негативное явление для общества 
свидетельствует о том, что существует острая потребность как в разработках теоретических 
проблем, так и повседневной, кропотливой, практической работе по борьбе с 
проявлениями коррупции.  

Отказ законодателя от закрепления в уголовном законе термина «коррупция» вполне 
закономерно. Некоторые ученые (М.Ч. Когамов, М.С. Нарикбаев, Р.Н. Судакова и др.)   
вполне справедливо полагают, что коррупция как социальное явление не может быть 
криминализировано в виде самостоятельной уголовно-правовой нормы, устанавливающей 
уголовную ответственность за нее. 

Крайне важно обеспечение взаимосвязанной борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, так как организованная преступность осуществляет 
масштабный подкуп служащих на постоянной или регулярной основе. 

Во все времена коррупция осуждалась, с ней велась постоянная борьба. О масштабах 
этого зла свидетельствуют слова Цицерона о том, что взяточники должны трепетать, если 
они наворовали лишь сколько нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно 
для того, чтобы поделиться с другими, то им нечего бояться. 

Обещания искоренить коррупцию содержались и содержатся в программах всех без 
исключения политических партий и движений. И тем не менее этот порок процветает даже 
в самых изолированных режимах. 

При обсуждении проблемы коррупции необходимо различать те ее аспекты, которые 
относятся к предложению и спросу на эту деятельность. Коррупция в аспекте предложения 
подразумевает дачу взяток в обмен на получение конкретных услуг, особого режима или 
контрактов, в то время как практика коррупции в аспекте спроса проявляется в 
подстрекательстве к даче взяток или в их вымогательстве. Последнее типично для кор-
рупции с участием представителей финансовых органов и органов политической власти. 

Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с 
коррупцией» борьба с коррупцией осуществляется на основе следующих принципов: 

равенства всех перед законом; 
обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных 

органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного 
контроля за ней; 
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совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и 
процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и 
юридических лиц; 

приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а 
также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой 
систем государства; 

признаки допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, 
уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к 
ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции РК; 

восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных 
правонарушений; 

обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с 
коррупционными правонарушениями; 

защиты государственных прав и законных интересов лиц. уполномоченных на 
выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим 
лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным 
лицам и их семьям достойный уровень жизни; 

недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование  
предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим 
такую деятельность, а также контроль за нею; 

осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, 
раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также 
применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в 
целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного 
имущества; 

установления запрета для лиц, указанных в пунктах 1, 2, и 3 статьи 3 настоящего 
закона, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие 
оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, когда занятие 
такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными 
обязанностями. 

Статьей 12 рассматриваемого Закона предусмотрены правонарушения, создающие 
условия для коррупции, а также ответственность за них. Правонарушениями, создающими 
условия для коррупции, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение 
государственных функций, или лиц, приравненных к ним: 

неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, 
организаций; 

использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников 
и свойственников; 

оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при 
подготовке и принятии решений; 
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оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством 
содействия в осуществлении предпринимательской или иной связанной с извлечением 
дохода деятельности; 

использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 
выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному 
распространению; 

необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, 
предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача 
недостоверной или неполной информации; 

требование от физических или юридических лиц информации, предоставление 
которой этими лицами не предусмотрено законодательством; 

передача государственных и материальных ресурсов в избирательные фонды 
отдельных кандидатов или общественных объединений; 

нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов; 

дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, 
за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в 
соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при 
проведении протокольных и иных официальных мероприятий; 

явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их 
прав и законных интересов; 

делегирование полномочий на государственное регулирование 
предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, 
осуществляющим такую деятельность, а также контроль за нею; 

передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не 
имеющим статуса государственного органа; 

участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с 
вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по 
службе или работе должностными лицами. 

Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, 
приравненных к ним, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи 
правонарушений, влечет понижение в должности, увольнение с должности или иное ос-
вобождение от выполнения государственных функций либо наложение в установленном 
законом порядке иного дисциплинарного взыскания (ч.2 ст. 12). 

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после 
наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение с 
должности или иное освобождение от выполнения государственных функций в 
установленном законом порядке (ч. 3 ст. 12). 

Борьба с коррупционной преступностью предполагает привлечение к 
ответственности и тех, кто осуществляет подкуп служащих, а также устранение последствий 
коррупционных правонарушений: взыскание незаконно полученного имущества или 
стоимости предоставленных услуг, аннулирование актов и действий, совершенных в 
результате правонарушений, связанных с коррупцией, восстановление нарушенных 
законных прав и интересов. 
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Необходима разработка концептуальных основ уголовной политики государства в 
сфере борьбы с теневой экономикой. Она должна базироваться прежде всего на 
национальных нормативных источниках и учитывать специфику и традиционно сло-
жившиеся социально-экономические особенности Казахстана. В процессе ее развития 
следует осуществить научные исследования по следующим направлениям: 

сбор, обобщение, анализ и сравнительная характеристика абсолютных и 
относительных показателей состояния, структуры и динамики преступности в 
рассматриваемой сфере в республике; 

формирование целостной и объективной картины распространения теневой 
экономики, прогнозирования ее динамики; 

достоверный экономико-правовой анализ последствий рассматриваемой преступной 
деятельности в масштабах всей республики; 

качественная характеристика законотворческой и правоприменительной практики в 
борьбе с теневой экономикой; 

всестороннее изучение деятельности судебных органов и прокуратуры, оценки 
эффективности мер административного и уголовного преследования, практики 
функционирования системы исполнения наказаний; 

совершенствование правовой основы и механизма выявления, регистрации и 
расследования преступлений в сфере экономической деятельности; 

внедрение технических средств и информационных систем в практику работы 
оперативно-следственных подразделений. Результаты указанных исследований позволят: 

разработать концепцию уголовной политики государства в борьбе с теневой 
экономикой; 

подготовить проекты ряда законодательных и нормативно-правовых актов, как 
содержащих правоустанавливающие нормы в области борьбы с теневой экономикой, так и 
регламентирующих административную и процессуальную деятельность ряда органов 
различных ветвей государственной власти; 

разработать программы предупреждения роста теневой экономики в различных 
регионах республики, прикладных научно-методических рекомендаций по вопросам: 
предупреждения, выявления и расследования различных видов преступлений в сфере 
экономической деятельности изучения личности преступника, эффективной защиты от 
противоправных посягательств; 

сформировать массив новейшей научной литературы, учебных и справочно-
информационных пособий, осуществить проведение конференций. 

Для предотвращения коррупции, на наш взгляд, необходимо принятие целого 
комплекса мер экономического, правового и политического характера, а именно: 

повышение материального благосостояния государственных служащих; 
формирование нравственной позиции граждан по отношению к коррупции; 
повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов; 
ведение реального контроля за доходами государственных служащих и их 

законностью; 
введение эффективного порядка конфискации преступных доходов и приобретенного 

преступным путем имущества; 
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усиление контроля по периметру казахстанской границы в целях пресечения 
контрабанды товаров, сырья и наркотиков. 

Государственная служба - это часть политической системы и управляется ею, поэтому: 
госслужащий не должен брать на себя никаких обязательств, так или иначе 

затрагивающих Президента, Правительство или саму службу; 
он не должен использовать свою должность таким образом, чтобы сложилось 

впечатление государственного санкционирования его действий, выходящих за рамки 
служебных обязанностей; 

госслужащий не должен использовать свою должность в интересах общественных 
организаций, членом которых он состоит; 

чиновник не вправе заниматься политической деятельностью, носящей подрывной 
характер – государственная служба обязана представлять любому лицу информацию о 
деятельности службы, носящей общественный характер, и периодически отчитываться 
перед общественностью за свою деятельность. 

Основные направления борьбы с коррупцией нам представляются в следующем: 
обеспечение четкой правовой регламентации деятельности системы государственных 

органов, гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за 
ней; 

совершенствование структуры государственного аппарата управления и процедуры 
решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций; 

предоставление государственным служащим заработной платы, обеспечивающей им 
и их семьям достойный уровень жизни; 

защита государством прав и законных интересов государственных, служащих; 
осуществление специальных мер финансового контроля; 
установление и последовательная реализация ответственности государственных 

служащих, физических и юридических лиц за нарушение законодательства о борьбе с 
коррупцией в соответствии с принципом равенства всех граждан перед законом 
независимо от должностного положения и других обстоятельств; 

восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций, 
ликвидация вредных последствий коррупционных правонарушений. 

В заключение следует отметить, что в ходе изучения вопросов, диктуемых предметом 
исследования, было установлено, что в Республике Казахстан коррупция охватила 
важнейшие сферы политико-экономической жизнедеятельности страны. Причин тому 
множество: нынешний кризис, несовершенство законов, низкие зарплаты у чиновников, 
падение моральных ценностей и т.п. однако первопричина данного феномена все же 
кроется в самом государстве. От состояния «здоровья» государства в первую очередь 
зависит состояние и параметры экономической, социальной и духовной сфер общества. 
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Түйін 

Мақалада сыбайлас жемқорлық қылмыстарын алдын алу мәселері қарастырылады. 
 

Summary 
The article deals with the prevention of corruption crime. 
 
 
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ИЕ БОЛУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ 

 
Нұрадинова А., 

Қайнар Академиясының 2 – курс магистранты 
 
Бұл ғылыми мақала "Меншік құқығына ие болу және тоқтату әдістерінің қазақ 

қоғамындағы алатын орны" тақырыбына арналған. Мақалада қазақ әдет-ғұрып құқығы 
бойынша меншік құқығына ие болудың барлық әдістерін бастапқы және туынды деп 
көрсеткен. Меншік құқығына ие болудың бастапқы әдістеріне нақты бір адамның затқа 
меншік құқығы дербес және бұрынғы меншік иесінің қатысынсыз пайда болатын немесе 
бұрын меншік құқығының объектісі болмаған заттарға пайда болатын әдістер туралы 
айтылады. 

Түйін сөздер: меншік, құқық, қоғам, әдіс, иелік. 
 
Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша меншік құқығына ие болудың барлық әдістерін 

бастапқы және туынды деп бөлуге болады. Меншік құқығына ие болудың бастапқы 
әдістеріне нақты бір адамның затқа меншік құқығы дербес және бұрынғы меншік иесінің 
қатысынсыз пайда болатын немесе бұрын меншік құқығының объектісі болмаған заттарға 
пайда болатын әдістер жатады. Меншік құқығына ие болудың бастапқы әдістеріне: 

 жаулап алу; 
 өнімге ие болу; 
 затқа қайта өңдеу жолымен ие болу; 
 біріктіру арқылы ие болу; 
 әскери жаулап алу және барымта арқылы ие болу; 
 мерзімдерге байланысты ие болу. 
Меншік құқығына туынды әдіспен ие болған кезде, керісінше, меншік құқығына ие 

болушының құқықтары толығымен бұрынғы меншік иесінің құқықтарына байланысты. 
Меншікке ие болатын тұлға бұрынғы меншік иесіне қаншалықты құқық тиесілі болса, 
соншалықты құқыққа ие болады. Меншікке ие болудың туынды әдісі мыналарға 
негізделеді:  

 бұрынғы меншік иесінің еркіне; 
 сот шешімдеріне; 
 заң нормаларына. 
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Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мұралық жолмен меншікке айналған заттың 
жағдайы ерекше болды. Ондай мал-мүлікті “ата мұрасы” деп бөліп атайтын. Себебі одан 
басқа мал-мүлікті бөліп “өз табысы” және “борышты мал” деп атайтын. 

Меншік құқығының пайда болуының ең көне әдістерінің бірі – жаулап алу. Жаулап алу 
деген бұрын ешкімнің меншігінде болмаған затқа иелік ету. Ол меншік құқығының пайда 
болуының ең көне әдісі болып табылады. Ол бұрын меншік құқығының объектісі болмаған, 
сондай-ақ бір кездері меншік құқығының объектісі болып, кейін иесіз қалған заттар болуы 
мүмкін.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында меншік құқығына ие болудың әдісі ретінде жаулап алу 
негізінен аңшылықта, балық аулауда, қойманы немесе өзге де заттарды тауып алғанда 
есептелетін. Осының ішінде енді аңшылық туралы айтатын болсақ, қазақтарда жерге жеке 
меншіктің жоқтығына байланысты аңшылық қоғамдық сипатта болды. Қазақстан Ресейге 
қосылғаннан кейін және барлық жерлер Ресей империясының мемлекеттік меншігі болып 
жарияланғаннан кейін де, жеке меншік объектісі болып табылатын және арнайы 
жарлықтармен аңшылыққа тыйым салынған жерлерден басқа территорияда қазақтардың 
аңшылықпен айналысу құқығы сақталды. 

Қазақ даласындағы аңшылық туралы орыс авторлары оның кез келген жерде 
болатындығын және оның кәсіп емес, спорт түрінде қабылданатындығын жазған болатын             
[1, С. 97]. Бірақ Левшин ауланған аңдардың терілерінің сауда-саттықта елеулі орын 
алатындығын жазған еді [2, 206 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша табиғи еркіндіктегі аңдар мен құстар иесіз заттар 
болып есептелді және оларды бірінші болып иемденіп алған адам оның меншік иесіне 
айналатын. Жердің меншік иесі осы территориядағы табиғи бостандықтағы аңдар мен 
құстарға меншік құқығын иеленбейді, себебі меншік затты нақты иемдену мүмкіндігін 
көздейді. Ол өзінің жерге меншік құқығының негізінде басқа адамдарға оның жерінде 
аңшылықпен айналысуға тыйым сала алатын.  

Қазақ даласындағы аңшылыққа тән тағы бір ерекшелік туралы Мякутин былай жазған 
еді: “Когда видя зверя в чужом капкане, то нашедший берет его себе, оставляя капкан. 
Взять капкан – значит учинить кражу, взятие зверя – не кража. Даже на суде, когда присудят 
к возвращению капкана, нельзя требовать выдачи вместе с ним зверя” [3, 121 б.], – деп 
жазды. Яғни қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша меншік құқығы қазіргі заманғы азаматтық 
құқықтағыдай аң қақпанға түскен сәттен емес аңды қақпаннан алған кезде пайда болады. 
Бірақ бұл қатып қалған қағида емес еді. Бұған қарсы Самоквасов: “Кто из чужих ловушек 
украдет добытое и узнают о настоящем воровстве, с того взыскивают втрое; недоказанное 
же воровство очищается присягой”, – деп жазған еді [4, 274 б.]. Жалпы аңшылар 
арасындағы даулар бойынша істерді қарастыру билердің тапқырлығына көп байланысты 
болды. Баллюзек өз еңбегінде бұл мәселеге байланысты мынандай істің болғандығын 
келтірген екен: бір адам бірнеше күн бойы қасқырды аңдып жүр еді, жақын маңдағы 
ауылдан екінші бір аттылы адам шығып, қасқырды қуып жетіп, өлтіреді. Екі аңшының 
арасында осы мәселеге қатысты дау туып, биге барады. Бірінші аңшы қасқырды неше күн 
бойы аңдып жүріп, шаршатқандығын, нәтижесінде әлсіреген қасқырды екінші аңшы 
өлтіргендігін айтады. Екінші аңшы болса, өзінің атының бірінші аңшының атына қарағанда 
жүйрік екендігіне сүйенеді. Би бұл істі былай шешеді: бұл іске екі шешімнің бірін қолдану 
керек: 1) қасқырды неше күн аңдып, шаршатқан аңшыға беру керек. Себебі егер ол 
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шаршамаса, екінші аңшы қуып жете алмайтын еді; 2) екі аңшының аттарын 3 күн 
демалдырып, жарыстыру керек, кімнің аты бұрын келсе, қасқырды соған беру керек депті 
[5, 153-154 бб.]. Қазақтар бүркітпен, жүйрік тазымен, қамшымен, кейде қақпанмен 
аулайтын. Левшин қазақтардың мылтықты өте сирек қолданатындығын жазған болатын.  

Гродеков өз еңбегінде қазақтарда келесідей дәстүрдің бар екендігін жазды: егер 
аңшы немесе қақпанның иесі аң аулап алған жерінде кездейсоқ қасынан өтіп бара жатқан 
жолаушы аңды болашақ аңшылықтың сәтті болуы үшін оған сыйға беруін сұраса, аңшы 
ауланған аңды беруі тиіс. Ал бермесе, айып төлейтін. Ал егер аң ауланған жерге бірнеше 
адам жиналып қалса, аң әйел адамға беріледі. Егер жиналғандар ішінде әйел адам 
болмаса сұлтанға, болмаса ақсақалға, болмаса жасына қарай беріледі [6, 47 б.]. Бұл туралы 
Маковецкий де: “Эту дань возрасту киргизы платят также при охоте. Первая добыча 
принадлежит старику, встретившемуся ранее, чем охотник успеет приторочить пойманного 
зверя”, – деп жазған еді [7, 43 б.]. Егер бірінші аң жасы үлкен адамға берілсе, екіншісі 
жасына қарай келесісіне беріледі, т.б. 

А.И. Левшин өзінің кітабында балық аулаудың негізінен кедейленген қазақтардың 
арасында кездесетіндігін жазды. Бұл туралы “Прошлое Казахстана в источниках и 
материалах” деген жинақта да: “Рыболовство занимает довольно видное место между 
степными промыслами, как по степени его распространения, так и по количеству добычи 
рыбы, которое в некоторых местностях и в низовьях рек Сыра и Эмби, а также по берегам 
Каспийского и Аральского морей составляет для бедного народа почти единственное 
средство пропитания”, – делінген еді [8, 258 б.].  

Демек, теңіз жағалауларында тұратын қазақтар балық аулаумен кәсіп ретінде ХІХ 
ғасырдың ортасынан бастап айналыса бастаған, бірақ оны тез-ақ меңгеріп, оның тиімділігін 
түсініп өзінің негізгі кәсібіне айналдырған деген тұжырым жасауға болады. Балық аулауға 
қатысты туындаған дауларды қарағанда оған аңшылыққа қолданатын ережелерді 
қолдануға болады десек қателеспейміз.  

Тау кәсіптерінің ішінде қазақтар тұз шығарумен айналысты [9, 12-19 бб.]. Тұздың 
бастаулары тұзды көлдер мен теңіздер болған еді. Тұз өндіру еркін кәсіп болып табылды. 
Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін де тұзды кім, қайда, қашан өндіремін десе де құқылы 
болды. Бірақ егер ол тұзды қазақ даласынан басқа жерге апаратын болса, баж салығын алу 
үшін шекарада арнайы құрылған акциздік қадағалау пунктілерінде алым-салық төлеуі тиіс 
болды.  

Ал көмір, алтын, күміс, мұнай т.б. сияқты минералды қазба байлықтарды өңдіру ХІХ 
ғасырдың ортасынан басталды және өте сирек болды. Сонымен қатар, айта кететін мәселе 
қазба байлықтарды игерумен қазақ даласында тек орыс және шетелдік капиталистер ғана 
айналысты. Мысалы, ХІХ ғасырда Қазақстандағы тұңғыш таулы зауыт өнеркәсіпшісі болып 
1834 ж. Беркқала деген жерде қорғасын-күміс және қалайы кеніштерін ашқан орыс көпесі 
Попов болған еді. Ол жерде қазба байлықтарының бар екендігін оған қазақтар айтқан 
болатын. Қарағандының тас көмірін 1833 жылы малшы-қазақ Байжанов ашқан болатын. 
1854 жылы бұл кен орны Ушаков деген орыс көпесіне сатылған еді [10, 41 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша қойма оны тапқан адамның меншігі болып 
табылады. Мұны жерге жеке меншіктің жоқтығымен түсіндіруге болады. Деректерге 
қарағанда егер қойманы тапқан кезде оны табушылардың ішінде жасы үлкен адам болса, 
қойманы табуға қатыспаса да, табылғанның жартысына ие болады. Осыған ұқсас дәстүрлер 
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қазақтарда өте көп. Гейнстің айтуына қарағанда, дәстүр бойынша жарыстардағы 
ұтыстардың барлығы жеңген адамға емес, ауыл ақсақалына тиесілі болады [11]. Бұл туралы 
Ибрагимовтың да мақаласында жарыста бірінші орын алған адам өз жүлдесін ауыл 
ақсақалына беретіндігін, екінші жүлдені өз таңдауы бойынша беретінін, ал қалғандарын 
өзіне алатындығын жазды [6, 59 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша табылған зат егер белгілі бір мерзім ішінде иесі 
келмесе оны тапқан адамның меншігі болып есептеледі. Затты тауып алған адам халықтың 
ортасына барып, ол туралы дауыстап айтуы тиіс [4, 43 б.]. Ал кімде-кім затты тауып 
алғаннан кейін оны пайдалану үшін жасырып қалса, кейін оның иесі табылып, затты одан 
қайтарып алса, затты тауып алған адам туралы ауыл (ел) теріс пікірде болады [8, 271-272 
бб.]. Бірақ Гродеков өз кітабында бұған қарама-қарсы пікір айтқан еді. Ол табылған зат 
туралы егер куәлар болса ғана жариялауы тиіс, ал егер куәлар жоқ болса, табылған зат оны 
тапқан адамның меншігіне айналады дейді [9, 121 б.]. Ал Баллюзектің айтуына қарағанда 
табылған затты немесе біреудің малын иемденіп алған адам ұры қандай кінәлі болса, ол да 
сондай кінәлі деп есептейді [10, 114 б.]. Гродеков табылған зат оны тапқан адамның 
меншігіне айналуы үшін 1 айдан 3-жылға дейінгі мерзім бекітілген дейді [2, 121-122 бб.]. 
Кейбір әдет-ғұрыптарға сәйкес табылған затты 1 жыл өтпейінше пайдалануға болмайды. Ал 
егер заттың меншік иесі табылса, зат сол күйінде қайтарылуы тиіс. Табылған затты тауып 
алушы қайта жоғалтып алса, бүлдіріп алса жауап бермейді. Егер қасақана бүлдірсе, кейін 
меншік иесі табылса, әдет-ғұрып құқығының келтірілген зиянның орнын толтыру туралы 
ережелеріне сәйкес жауап береді. Заттың меншік иесі оны тауып алған адамға сүйінші 
ақысын беріп, ол затты сақтауы бойынша барлық шығындарын төлеуі тиіс.  

Дәстүр бойынша сүйіншінің нақты көлемі бекітілмеген. Ол тараптардың келісімі 
бойынша немесе билер сотының шешімімен анықталатын. Мякутин өз еңбегінде сүйінші 
заттың құнының 1/4-тен 1/8 бөлігіне дейінгі мөлшерде болған дейді [11, 41 б.]. Егер зат 
табылған кезде куәлар болған болса, олар затты бөліп алады. Ал егер зат бөлінбейтіндей 
болса, оны “жолы үлкен” адамға, кейін жасы үлкен адамға, кейін қонаққа немесе дін 
адамына, ал егер бәрінің жасы бірдей болса, онда үйленген, отбасы бар адамға береді. Бұл 
туралы Гродеков: егер жолаушылардың ең жасы кішісі шапан мен төбетей тауып алса, 
басқалардың талап етуі бойынша табылған заттарды жасы үлкен адамға береді. Егер 
бәрінің жасы бірдей болса, ақсүйек өкіліне, егер ол болмаса, қонақ адамға, егер ол да жоқ 
болса, молдаға, молда болмаса үйленген, отбасы бар адамға береді, егер жолаушылардың 
бәрі үйленген, отбасы иелері болса, ең ерте отбасын құрған адамға беретін.  

Ал кездейсоқ қосылып кеткен мал туралы айтсақ, ол малдың иесіне немесе қойшыға 
тиесілі болады. Бұл туралы Гродеков: “Пригульный скот (буралкы) достается вообще 
пастуху. Жадный хозяин может его требовать себе на том основании, что его скот привел 
приблудную скотину”, – деп жазды. Бірақ Самоквасов өз еңбегінде егер кімде-кім тауып 
алған малды аштан өлтірсе, кейін оның иесі табылса, ол малдың құнын төлеуі тиіс. Бірақ 
қойларға қатысты бір өзгешелік болды. Қойды тауып алған адам өзіне оның қозысын 
қалдыра алды. Ал қойдың өзін иесі табылса, қайтаратын. Бірақ егер ол табылған қойдың 
басылған таңбасы бүлінсе, қой иесіне төлімен бірге қайтарылады деген еді.  

Қазақстан патшалық Ресейге қосылғаннан кейін адасқан мал міндетті түрде ол туралы 
жариялау үшін басшылыққа жеткізілуі тиіс болды.  
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Меншікке ие болу сондай-ақ төлін алу, өнімін алу, қайта өңдеу және біріктіру арқылы 
жүзеге асырылады. Көшпендінің өмірі негізінен малмен байланысты болғандықтан малдың 
төлін алу жолымен меншік құқығына ие болу қазақтарда ерекше роль атқарды.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында малға қатысты сауын дәстүрі кеңінен қолданылды. Оның 
мәні жағдайы нашар руластарға малды пайдалануы үшін тегін беруде болды. 
Патриархалды-рулық қауымның ыдырауы жағдайында бұл дәстүр феодал қазақтардың 
кедейлерді қанаушылығы сипатын иеленді. Малсыз қалған қазақ көмек сұрап өзінің бай 
туысқанына баратын. Ол оған біршама мал беретін және оның сақталуына жауапкершілік 
жүктейтін. Осының төлемі ретінде кедей сауын алатын, яғни малдың өнімдерін пайдалану, 
кейде оның төлін алу құқығына ие болатын.  

Мұрагерлік. Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мұрагерлік құқық туралы мәліметтер 
қарама-қайшылықты болып табылады. Бірақ барлық деректерге арқау болатын қағида – 
мұра қалдырушының барлық мал-мүлкі әрқашан өз руында қалатын. Сондықтан қазақ 
әдет-ғұрып құқығында өсиет жазу деген болған жоқ. Мұралық мүлік барлық балалар 
арасында тең бөлінеді. Егер әкесі балаларының біреуіне мұралық мүліктен үлес 
қалдырмаса, ол билер соты арқылы мұралық үлесін даулап алуға құқылы болды. 

Мұрагерлік құқықтың субъектісі ретінде әйелдердің жағдайы өзгеше болды. Көптеген 
деректерде әйелдер құқық субъектісі бола алмайды дейді. Және оған дәлел ретінде “аға 
өлсе, жеңге мұра” деген құқықтық принципті келтіреді. Оның үстіне Н. Гродеков: 
“Наследство никогда не достается дочери, потому что она всегда выходит в дальний род”, 
– деп жазады. Сондай-ақ өзінің аталмыш еңбегінің тағы бір жерінде: “Невыданную дочь 
присоединяют к тому, за кого еще не дали калыма, для того, чтобы из полученного за 
сестру калыма он уплатил калым за свою невесту”, “если остаются два неженатых сына и 
одна дочь, а имущество мало, то одному сыну дают имущество, а другому дочь”, – деген 
еді.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығына тән тағы бір сипаты: мұраның құрамына активпен бірге 
бүкіл пассив те кіретін. Яғни мұрагерге мұра қалдырушының мал-мүлкімен бірге достық 
байланыстары да, қастық байланыстары да (кек алу, құн дауы, т.б.) мұраға қалатын. 
Мұралық мүлікті бөлу өлген адамды жерлегеннен кейін бірақ болатын. Мұрагерлер 
мұраны қабылдап алғаннан кейін алған мұралық мүліктің көлемінде мұра қалдырушының 
қарыздарын өтеуі тиіс.  

Меншік құқығына ие болу әрқашан бұл құқықтың басқа субъектінің құқығының 
тоқтатылуымен байланысты болғандықтан, меншік құқығының тоқтатылу әдістеріне меншік 
құқығына ие болу әдістері есептеледі. Ал меншік құқығы түпкілікті түрде тоқтатылуы үшін 
меншік құқығының объектісі болып табылатын зат жойылуы тиіс. Қазақ әдет-ғұрып 
құқығында біздің қазіргі күнгі құқыққа белгісіз меншік құқығының түпкілікті тоқтатылуының 
тағы бір әдісі болған. Ол – егер затқа басқа ешкім меншік құқығын иеленгісі келмесе, 
меншік иесінің ол затқа меншік құқығы тоқтатылады. Бұл қазақ әдет-ғұрып құқығының иесіз 
заттар ұғымын мойындауымен түсіндіріледі.  
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Резюме 

В данной научной статья рассматривается вопрос о праве собственности в казахском 
обществе. А также, право собственности на всех первичных и производных способов в 
казахском обществе. Один из основных методов приобретения права собственности прав 
на недвижимость и при личном участии бывшего собственника имущества к лицу или 
имуществу в случае отсутствия объекта правильные вещи до появления упомянутых 
методов. 

Summary 
In this scientific article the question of ownership in the Kazakh obschestve. A also 

ownership of all primary and derivative techniques in the Kazakh society. One of the main 
methods of acquisition of ownership rights to real estate and with the personal participation of 
the former owner of the property to the person or property of the object in the absence of the 
right things before the mentioned methods. 
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Бұл дәріс – тыңдаушылардың барлығына да үлкен серпін беріп, келешекке деген зор 
сенімді ұялатты, жастардың болашағына жол ашты. Дүниенің кілті, жетістіктің негізі білім, 
ғылым екендігін айғақтай отырып, Ел Президенті жастарға, алдағы уақытта олардың 
атқаратын міндеттерін де саралап берді. 

Қазақстанның өсіп – өркендеуінің кілті жастарда. Ел дамуының жаңа кезені мен 
тәуелсіздігіміздің үшінші он жылдығында білімді, тәрбиелі, өнегелі жастарды қалыптастыру 
тәуелсіз мемлекетіміздің өркен жаюының негізі екндігін де Елбасы баса айтты. Президент 
дәрісінде елімізде құқықтық білімді, құқықтық білімді, құқықтық сана мен тәрбиені, одан 
әрі өмір талабына сай жетілдіру қажеттілігі баса айтылды. 

Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы демократиялық зайырлы, әлеуметтік, 
құқықтық мемлекет. 

Құқықтық мемлекеттің негізі атқаратын қызметі қоғамдық өмірдің барлық салаларын 
заң, әділетті құқық нормасымен ретке келтіру, басқару, қызмет көрсету салаларында заң 
талаптарын басты басшылыққа ала отырып, адам, қоғам, мемлекет мүддесіне адал қызмет 
атқару болып табылады. 

Өйткені, құқықтық норма – әділет жолы, адам, қоғам, мемлекет мүддесінің 
үйлестірушісі, заңдылық пен демократияның даму негізі. Осыған орай, Президент дәрісінде 
Қазақстанның өркендеуі, гүлденуі, дүние жүзінде алдыңғы қатарлы мемлекет санатында 
көрініу үшін құқықтық сауаттылықты, тәрбиені, сананы жетілдіру қажеттілігіне басты назар 
аударылғаны баршаға аян. Өйткені, еліміздің әрбір азаматы өз құқығын, бостандықтарын, 
міндеттерін білуі тиіс, әрбір азамат құқық нормаларын, заңдылық талаптарын берік ұстануы 
керек. Сонда ғана мемлекетіміз саяси, экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан дамып, тәртіп 
нығаяды.  

Құқықтық сана, құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие әрбір азаматтың 
қалыптасуының, өсіп – жетілуінің басты қағидасына айналуы тиіс. 

Құқықтық сана дегеніміз – тұлғаның қолданыстағы немесе қабылданатын құқық 
нормаларына деген көзқарастары мен сезімдерінен, оларға тиісінше баға беру 
мүмкіндіктерінің жиынтығы болып табылады. 

Бұдан құқықтық сананың негізінен құқықтық психология және идея жиынтығынан 
құралатынын көреміз. Өйткені құқықтық психология қолданыстағы құқық нормаларын 
жетілдіруге, жаңа құқықтық нормаларды қабылдау қажеттілігінің денгейін, сезімін білдірсе, 
құқықтық идея құқықтық сананың өз дәрежесіне көтерілуінің нәтижесінде адам, қоғам, 
мемлекет мүддесі үшін қажетті құқық нормаларының қабылдану қажеттілігін білдіреді. 

Құқықтық сана сезімнің басты мақсаты – адам, азамат, қоғам мүддесіне сәйкес 
келетін, олардың мүдделерін қанағаттандыратын құқықтық нормаларды ортақ игілік үшін 
қабылдау қажеттілігінің негізгі бастамашысы болып табылатындығында. Құқықтық 
мәдениет боса құқық нормаларын білу, толық түсіну, оларды  басшылыққа ала отырып 
адамзаттың ортақ мүддесіне қызмет істеуді білдіреді. 

Құқықтық мәдениет құқықтық сана сезіммен тығыз байланысты және содан негіз 
алып дамиды, жетіледі. Субъектінің өзінін іс – әрекетінде құқық нормаларын басшылыққа 
алуы оның құқықтық мәдениеттінің ерекшелігін, дәрежесін білдіреді. 

Құқықтық тәрбие – қоғам мүшелерінің құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін 
қалыптастырудағы мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың іс – әрекетінің 
көрінісі болып табылады. Мемлекет неғұрлым құқықтық тәрбиеге ерекше мән берсе – 
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құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық білім биік дәрежеден көрініс табады. Өйткені 
құқықтық сана, мәдениет, құқықтық ғылым – тәртіптің қайнар көзі, бастауы. 

Тәртіп барлық жетістіктердің қайнар көзі, негізі Президент дәрісіндегі осы айтылған 
идеяларды жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген сұрақ тұындайды. Ол үшін – 
отбасында, бала бақшада,  орта мектепте, жоғарғы оқу орындарында құқықтық тәрбие, 
білім беруді заман талабына сай жетілдіру қажет. Әрбір отбасы бала тәрбиесінде дәстүрлі 
әдет – ғұрып заңдарының тиімді жақтарын ұрпақтар санасына сіңіріп, оларды заңды 
құрметтеуге, әділеттілікке, туращылдық жолға түсетіндей етіп тәрбиелеуі қажет. 

Ол үшін жас ұрпақтарымыз ежелгі қазақтың салт – дәстүрін, әдет – ғұрып, заңдарын, 
пайдалы мақал – мәтелдерін, билердің әділ билігін, қоғамда орын алған қыз айттыру, қыз 
ұзату, құда түсу, құда сыйлау сияқты дәстүрлерді білгені жөн. Қазақ қоғамында өмір сүрген 
әрбір азамат осы жөн – жобаларды басшылыққа алып, оның қағидларын құрметтей, 
орындай отырып, даму жолына бет бұрған. 

Осыған орай, жастарға кейбір атақты ғұламалардың пікірлерін, билердің әділ 
тұжырымдарын, салт – сана, дәстүрлерін ұсынып отырмыз. 

 
Төле би 

Төле өмір сүрген заман қазақ халқы басынан небір қиын кезеңдерді өткерген тұс еді. 
Осы кезде ол әрдайым халқының қасынан табылып, көк найзаның ұшымен де, қызыл тілдің 
күшімен де туған даласын жатжұрттық басқыншылардан қорғауға белсене қатысқан. 

Ел арасында Төле би айтты дейтін шешендік сөз үлгілерінің бір төркіні былай болып 
келеді. 1740 жылы қалмақ билеушісі Қалдан Цереннің қолшоқпарлары Ұлы жүздің ханы 
Жолбарысты өлтіреді. Төле би бастаған ел Ташкенттен қуылады. Жау жағы Ташкентке 
Қоқым манапты әкімдікке тағайындайды. Бұл кезде Сыр бойы қалаларының біразы 
жоңғарлардың қол астында қалады. Осы тұста Күлтөбенің басында үлкен жиын ашылып, 
оған ел басылары түгел жиналады. Сонда Қарабек батыр: «Жауға тізе бүгуден басқа амал 
жоқ» деген пікір айтады. Қарабекке ашуланған Төле би: 

Атадан ұл туса игі, 
Ата жолын қуса игі, 
Өзіне келер ұятын, 
Өзі біліп тұрса игі, 
Жаудан бұққан немені, 
Ортасынан қуса игі, - деп шырық бұзғандарды жиыннан қудырып жібереді. Содан соң 

айналасындағыларға қарап: 
Уа, көсіле шабар жерің бар, 
Ту көтерген ерің бар. 
Қол боларлық елің бар, 
Атадан қалған сара жолың бар. 
Құлдық ұрсаң дұшпанға, 
Арылмайтын сорың бар... 
Құлдық ұрсаң дұшпанға. 
Еркек болып туды деп, 
Мына сені кім айтар? – деп толғайды. Төленің осы төрелік сөзін өзгелер түгел құп 

алып, жауға қарсы күш біріктіріпті деседі. 
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Қазыбек би 

Қазыбек биге бір адам: «Кім жақын, не қымбат, не қиын?» деген үш сұраққа жауап 
беріңізші деп қиылып отырып алыпты. Сонда Қазыбек былай деп жауап қайтарған екен: 

Тату болса, ағайын жақын, 
Ақылшы болса, апайың жақын. 
Бауырмал болса, інің жақын. 
Алдыңа тартқан адал асын, 
Қимас жақын қарындасың. 
Сыбайлас болса, нағашың жақын. 
 
Адал болса, досың жақын, 
Еркелейтін немерең жақын. 
Өз ұрпағың – шөберең жақын. 
Жан серігің жас кезіңнен 
Бәрінен де әйелің жақын. 
                    *** 
Алтын ұяң – Отан қымбат, 
Құт – берекең – атаң қымбат. 
Аймалайтын анаң қымбат, 
Мейірімді апаң қымбат. 
Асқар тауың – әкең қымбат. 
Туып, өскен елің қымбат, 
Ұят пенен ар қымбат, 
Өзің сүйген жар қымбат. 
                    *** 
Арадан шыққан жау қиын, 
Таусылмайтын дау қиын 
Шанышқылаған сөз қиын; 
Дәл осындай жағдайда, 
Пана болмас өз үйің. 
 
Жазылмаса дерт қиын, 
Іске аспаған серт қиын. 
Ақылыңнан адасып, 
Өзің түскен өрт қиын. 
Не істеріңді біле алмай, 
Ашиды сонда бас, миың. 
 

Әйтеке би 
Бір аңызда Төле би мен Қаз дауысты Қазыбек ертеректе өлген бір кісінің құнын 

даулап Кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік 
жақта отырған бір жігіт: 

Асқар тау, сенде бір мін бар – асу бермейсің, 
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Тасқын су, сенде бір мін бар – өткел бермейсің. 
Билер, сендерде бір мін бар – басқаға сөз бермейсің, - деп орнынан тұрып кетеді. 
- Шақыршы, анау қара жігітті, - дейді Қазыбек. 

Жігітті шақырып келген соң: 
- Шырағым, қай баласың, аты – жөнің кім? – дейді билер. 

Әкемді сұрасаңыз – жетесіз, 
Шешемді сұрасаңыз – некесіз. 
Туа салған бір баламын, 
Тегімді сұрап не етесіз? – дейді жігіт. 

- Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой, - дейді Төле би. 
Сонда қара жігіт түрегеліп тұрып: 
- Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жеті атасын жетектеп жүргенді 

сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен. Құр қайтсаңдар, ағалық назарларыңызға 
қалармын. Ердің құны жүз қара ғой. Кіші жүз санын жүзге толтырып тайынша, торпақ 
берсін, соған разы болыңдар, - дейді. 

Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл – Әйтекенің жігіт 
шағында айтқан бір төрелігі екен.  

 
Шал ақын 

Жақсының айтқан ақылы 
Қазулы сара жолмен тең 
Арғымақ ат кімде жоқ,  
Міне алмасаң, атша жоқ, 
Ағайын туған кімде жоқ, 
Сыйласпасаң жатша жоқ. 
Бұқарада бар булама, 
Ташкентте бар сулама. 
Ел жаманы шыға ма? 
Шығадан жақ сы туа ма? 
Сыйласпсаң тіріде 
Екі көзің ағарсын, 
Өлгеннен соң жылама. 
Бұхар , Ташкент азғанын 
Ішіндегі сарт білер. 
Қамқа тонның тозғанын 
Көп жасаған қарт білер, 
Ағайынның азғанын 
Қарындас білмес, жат білер, 
Артқы қастың батқанын 
Қаптал білмес, ат білер. 
Ел ішінде бір мола, 
Жау келсе де , үрку жоқ. 
Соқыр, қисық болса да, 
Бай ұлында шіркеу жоқ. 
Неше мырза болса да , 
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Жер солқылдап тұрса да, 
Кедейден басқа шіркін жоқ. 
               *** 

Бұл дүниенің мысалы   
Ұшып өткен құспен тең.  

Өмірде көрген жақсылық  
Ұйықтап өткен түспен тең.  

Атадан мирас ақылың,  
Түзік айтқан мақұлың  

Ләзім болған іспен тең.  
Үлкеннен көрген зорлығың,  

Ойлап тұрсаң, бозбала,  
Дұшпаннан көрген күшпен тең.  

Ағайының көп болса,  
Бірлігі оның бек болса,  

Жамандық  жер кез 
келсе,  

Бір - біріне сеп болса,  
Бүтін тұрған бұзылмай  

Отыз екі тіспен тең.  
Айдынды жақсы аймен тең,  

Жомарт жігіт баймен тең,  
Шешен жігіт дүрмен тең,  

Иманды көңіл кірмен тең,  
Ақылы жоқ надандар,  
Іс бітірмес жамандар,  

Жүз болса да бірмен тең.  
Мектептен сабақ алсаңыз,  
Алуан шекер балмен тең.  

Саясы жоқ бәйтерек  
Сазға біткен талмен тең.  

Жаман туса балаңыз,  
Бұғып өскен тазбен тең.  
Қайғы ойлаған жігіттің  

Кең дүниесі тармен тең.  
Уайымшыл адамның  
Алды тұйық  жармен 

тең.  
Жетесі жаман бозбала  

Тоқсандағы шалмен тең.  
Жақсының айтқан ақылы  
Қазулы сара жолмен тең.  
Жаманға айтқан ақылың  
Ағып кеткен селмен тең.  
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Қас жаманның орны бар  
Кесек те болса көрмен тең.  
Жомарттық қылған жігіттің  

Ықыласын байқасаң,  
Толқып соққан көлмен тең.  

Жақындап келген кәрілік  
Жайып қойған тормен тең.  

Жақсы қатын алсаңыз  
Жақсылығын білдірер,  
Ерін жөнге көндірер,  
Анық осы, боз бала,  

Жұмақтан шыққан хормен тең.  
Алғаның жаман жолықса  

Жамандығын білдірер,  
Ер қадірін кетірер,  
Оның өзі, боз бала,  

Маңдайға біткен сормен тең.  
 

Шыңғыс ханның алты ауызы 
1. Егер ұл әкесінің жолын қумаса, інілері ағасының сөзін тыңдамаса, күйеуінің 

әйеліне сенімі болмаса, әйелі күйеуін жүре тыңдаса, енелері келіндерін ұнатпаса, келіндер 
енелерін құрмет тұтпаса, ұлы адамдар қорғансызға пана болмаса, пақырлар даналар сөзін 
құптамаса, басшылар қызметкерлерінің жүрегіне жол таппаса, айналасындағы адамдарды 
соңынан ерте алмаса, игілікті басқа жандардан мол игеріп, байыған адамдар басқалардың 
да баюына көмектесіп, қол ұшын бермесе, басқа халықтың әдет – ғұрпы мен заңына, ақыл 
– парасаты мен адамгершілігіне менмендікпен қараса, мемлекет тәртібін мойындамаса 
ондай елде ұрылар мен суайттар, қылмыскерлер мен басқа да бұзық жолға түскендер өз 
отынының басына қара түнек орнатады. Басқаша айтқанда, ол елдің байлығы ұстағанның 
қолында, тістегеннің аузында кетеді, жылқылары мен табындарының тыныштығы 
бұзылады, жорыққа мінген аттары зорығып өледі, сөйтіп бүкіл халық түкке тұрмайтын 
дәрменсіз бейшараға айналады.  

2. Егер әркім өз пиғылын арамдық ойдан тазартатын болса, бүкіл ел ұры – қарыдан, 
зиянды әдеттен пәк болар еді.  

3. Момын халықтың арасында жүргенде қошақандай момын бол, ал шайқасқа 
шыққанда, жемтік көрген аш бүркіттей шүйлік.  

4. Сөзді айттың ба, ол жақсы ма, жаман ба, шын ба, әзіл ме, бәрібір қайтара 
алмайсың. Сондықтан, сөзінді безбенмен өлшегендей салмақтап барып айт.  

5. Ер кісі бір мезгілінде барлық жерді жарық етіп отыратын Күн емес. Олай болса, 
ері аңға не жорыққа кеткенде, әйелі ерінің отбасын көңірсітпей, үй ішін үлбіретіп отыруы 
керек. Келген кісіге ерінің жоқтығын білдірмей, құрметпен қарсы алып, дәмді тағам беріп, 
адал пейілмен сыйлап жіберсе, өзінің абыройын арттырып қана қоймайды, ел арасында 
ерінің де абырой-беделін асқар шыңға шығарады. Ер кісінің абыройы әйелінің 
адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты. Керісінше, әйел парықсыз, жүрген 
жерінде абыройсыз, ар – намысын аяққа басып жүрген бәдік болса, күйеуінің де абыройы 
болмайды, ауыздағы сөзі аяқтыға жол болады.  
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6. Шербеттен ақыл да, пайда да, абырой да, қайырымды мінез – құлық та, 
адамгершілік те күтпе. Ішуді тастай тыюға жігерің жетпесе, шамаңды байқап, мөлшерлеп 
ішкін. Мүлдем ішпейтін адам – нағыз қадірлі Адам. 

 
Қыз ұзату 

Қыз ұзату – қазақтың ежелден келе жатқан салт – дәстүрлерінің бірі. Осы тақырыпқа 
байланысты Түркістан газетінің 2014 жылғы 6 наурызындағы санында жарияланған 
мақаланы ұсынып отырмыз. Отау құратын екі жас бұрын құдаласу арқылы танысқан. 
Қазақтың құдаласуы да қызық, жолы әртүрлі. Мәселен, бел құда, бесік құда, қарсы құда 
(сары сүйек), жаңаша құда, құрсақ құда деп кете береді. Бұл әлбетте, екі жас тек құдаласу 
арқылы ғана шаңырақ көтереді деген сөз емес. Бірін бірі ұнатқан қыз бен жігіттің бас 
қосуға қатысты арман-тілектерін үлкендер жағы қолдаған жайттар да жиі кездескен. 
Мұны «Қыз Жібек», «Қамбар батыр», «Қобыланды батыр» сияқты басқа да эпостық 
жырларымыздан байқаймыз. Сондай-ақ, егер қыздың әке-шешесі батасын бермесе, яғни, 
қосылуға қарсы болса, кейбір жігіт сүйген сұлуын алып қашуға дейін барған. Мұндайда 
төленетін айыппұлдың жүгі ауыр. Егер қашып кеткен қыз біреудің жесірі не қалыңдығы 
болса, жағдай тіпті, қиын. Өйткені қазақта жер дауы мен жесір дауынан үлкен дау 
болмаған. Ең бастысы, қай жолмен үйленсе де, жігіт қызға құда түсіп, қалыңмал төлеп 
үйленеді. Ерте заманнан үзілмей келе жатқан салт-дәстүрдің бояуы бүгінде айтарлықтай 
өзгерген. Әйтсе де, ең негізгі өзегі сол күйінде бабадан балаға мирас боп, ұрпақтар 
сабақтастығымен бірге сақталып келеді.   

Шаңырақтың иесі атанатын жігіт алдымен өзіне тең келетін болашақ жарын іздейді. 
Қазақта бұл дәстүрді «қыз көру» деп атаған. Ауыл ауылды жағалайтын жігіттермен 
кездесуге, танысуға, Алтыбақан теуіп, айтысып, көңіл көтеруге қыздар жағы да кетары 
болмайды. Ал «аяғын көріп асын іш, шешесін көріп қызын ал» қағидасына сүйенетін 
жігіттер жағы өзіне ұнаған қызын таңдағаннан кейін қызға құда түсуге бел байлайды.   

Құда түсу. Қазақ қыз баланы қонақ деп ерекше күтіп сыйлаған, төбесінен құс 
ұшырмай, мәпелеп өсірген. Балиғатқа толған қыз балаға көзі түскен жігіттің әкесі 
«Құдалықтың басы болсын» деген ырыммен болашақ құдасының үйіне қамшысын іліп, 
бір жорға байлайды екен. Төрдегі қамшы құда түсу тойы болғанша ілулі тұрған. Ал 
келешек күйеу жігіт қызға шешесі берген тақия, сырға, сақиналарын сыйлайды. Қыздың 
әкесі шамамен 1-1 жарым жыл жігіт жақтан хабар, яғни, жаушы күтеді. Осы уақыт 
аралығында ешқандай хабар келмесе, қамшыны кері қайтарады. Бұл «қамшы қайтару» 
салты бойынша «қызымның басы енді бос» дегенді білдіреді. Егер қыз жақ жігіттің 
үстінен билерге шағым түсірсе, онда ол ат-шапан айыбын төлеуге мәжбүр.   

Жаушы жіберу. Үйленуге талаптанған жігіт ұнатқан қызының үйіне жаушы 
жібереді. Жаушы – қыз айттыруға баратын өкіл. Сөзге шешен, әзіл-қалжыңға жүйрік, ата-
баба тарихынан, салт-дәстүрден, ішкі және сыртқы жағдайлардан жақсы хабардар өкіл 
қыз әкесін құдалыққа көндіріп, құда түсіп келетін күнді белгілеуі шарт. Жаушыны 
аттандырып жіберіп, жақсы хабар күтетін жігіт жағы өкіл таңдауға аса жауапкершілікпен 
қараған. «Жаушы сөзі тіліміздегі ең көне сөздердің бірі. Савчы – «ұлы тәңір жіберген 
елшілердің бірі». Түбі бір түркі тілдерінде, мәселен, шағатай тілінде саучи, сабшы. Қазіргі 
тілмен айтсақ, «хабар», «сөз», «мақала» мағынасында. Бір қызығы, болашақ құдалармен 
келіссөзге аттанатын жаушы атқа қонбас бұрын бір балағын етігінің қонышына кіргізсе, 
екіншісін шығарып қойған. Бұл сапарым сәтті болсын деген ниеттен. Құдалық мәселесі 
шешілгеннен кейін болашақ келіннің отбасы қыз ұзату тойына дайындыққа кіріседі.   
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Қыз ұзату тойының да өзіне тән салты мен дәстүрі, ырымдары бар. Солардың бірі – 
көпшік қыстырар. Күйеуді алып келу үшін барған жеңгей күйеудің атына мініп, ат 
көрпенің астынан көпшік қыстырарын алады. Бұл кем айтқанда көйлектік пұлдан аз 
болмауға тиіс. Екіншісі – шашу. Қайынжұртқа күйеу келісімен, ауылдағы ең сыйлы 
бәйбіше табаққа құрт, ірімшік, тәтті қосып шашу шашады. Тойға жиылған жұрт жас-кәрісі 
аралас, жапа-тармағай таласа, теріп алады. Үшіншісі – ілу, кей жерде киім ілу. Құда-
құдағилар келісімен алдын ала дайындалған адам (көбінесе әйел) олардың киімдерін іліп, 
кетерде киіндіреді. Осыған байланысты киім иелері зат не ақша береді. Тағы бір салт – 
табалдырық кәдесі. Құда-құдағилар құданың үйіне кірерде бір әйел олардың жолын бөгеп, 
қашан кәдесін алғанша көлденең тұрып алады. Мұны «табалдырық аттар» деп атайды. 
Құдаларға қатысты салттың бірі – сыбаға асу. Құдалар той болатын үйге келіп жайғасқан 
соң, алдымен «есіңе алсаң, ескіден сақта» деп сұр еттен сыбаға асады. Мұнда құдалардың 
сыбаға жамбасы міндетті түрде болады. Соғымнан құдаға, басқаға сыбаға беру қазақта 
өзгермейтін заң. Сыбаға аталған адам егер қыста құдалар жаққа жолы түспесе, оған 
аталған сыбаға күн жылынып, ел жайлауға көшкенге дейін ұнның арасында сақтаған. Ал 
малға бата жасату кәдесінде сыбағадан ауыз тигеннен кейін арнайы мал әкелініп, бата 
жасалады. Малға бата жасаған адам бұл ет әкелінген соң тағы да бата жасап, табаққа кәде 
(ақша) салады. Оны табақ таратушы әйелдер бөлісіп алады. «Құда, құда дегізген, құйрық-
бауыр жегізген» деп әндететін салтта құдалар сойылған малдың етін жеместен бұрын 
құйрық-бауыр асатады: үстіне айран құйылған құйрық-бауырды уыстап асатады. Құйрық-
бауыр желінген соң, құдалар жағы табаққа кәде (ақша) салады. Бұны табақ әкелгендер 
тағы да бөліп алады. «Суға тоғыту» деп аталатын аса қызық бір кәдеде құйрық-бауыр 
асатылғаннан кейін ауылдағы келіншектердің бірі: «Ойпырмай, біздің құдаларға не 
болған? Құдағи, құдашалары қайда жүр? Неге құдаларды шомылдырып, тазаламайды?» – 
дейді. Қызықтың көкесі содан кейін басталады, анығы, құдашалар құдаларды бөгенге 
(суға) құлату басталады. Мұндайда құдалар жағы өздерін құлатуға келгендерді суға ала 
түсуге қақылы. Қарулылары сұлу құдағи не құдашаны бірге ала түседі. Бұл көбінесе 
жазда, өзен-көлді жерде қолайлы. Құдалар суға тоғытылып болған соң ертеңінде киіт 
беріледі. «Өткенде артық ауыз айтылған сөз болса шомылған сумен тазарды, мына киіттей 
таза болып, қатынасымыз жаңадан басталсын» дегені бұл. Қазақ салтын сақтаған құда-
құдағилар келген түні мүлдем ұйықтамауға тиіс. Егер ұйықтап қалса құдалардың бірі 
киімін тігіп тастап, айып төлеттіреді. Сол үшін ішіп-жеуге де, ұйқыға да, өлең айтысуға да 
шыдаулары керек. Көңілі дариядай, дастарханы мол қазаққа мұндайда іркілу, есеп деген 
болған емес. Одан кейін келін болатын қыз балаға қатысты басқа да кәделер бар: босаға 
аттар, неке оқу, қыз қашар – түндік жабар, қоржын сөгу, сәукеле кигізу, босағаға ілу. 
Сондай-ақ, қалыңдығын алып кетуге келген күйеу жігітке қатысты басқа да кәделер бар: 
ұдай жолы, кереге керер, шаңырақ көтерер, уық шаншар, туырлық жабар, түндік жабар, 
үзік жабар, бау-шу байлар, отау байғазысы, мойын ұсынар. Қыз ұзатудағы ең әсерлі де 
маңызды салттардың бірі – сарын (аужар, сыңсу айту). Шыр етіп дүниеге келген 
шаңырағынан, қызғалдақтай мәпелеп, әлпештеген әке-шешесінен, құлын-тайдай тебісіп 
бірге өскен бауырларынан, туған-туыстарынан жыраққа кетіп бара жатқан бойжеткеннің 
қоштасу өлеңі. Қайынсіңлілерінің жанында отырған жеңгелері де сыңсуға сыңсу қосады. 
Мұндай сыңсу көбінесе өз теңіне бара алмай кеткен қыздарға көбірек айтылады екен. Ал 
аужар – көбінесе кетіп бара жатқан қызды жақсы көретін жігіттер, күйеуді жақтырмаған 
қайын сіңілісіне жаны ашыған жеңгелер айтатын сыңсу. Бірақ барлығы да отбасын құрып, 
шаңырақтың түтінін түтететін азаматын тапқан қыз балаға шын ниетімен ақ жол тілері 
анық.   
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Құдалық турасында әртүрлі ізгі мақал – мәтелдер бар. Енді солардың біразын 

назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. 
Біреу болса – құда, екеу болса – ұя. 

*** 
Құданы құдай қосады, үйірі басқаны ноқта қосады. 

*** 
Құданы құдай қосады, досты періште қосады. 

*** 
Құда болғанша құлы – биін сұрас, құда болған соң құл да болса сыйлас. 

*** 
Құдалық белгісі сый, сыйыт, қоныс белгісі – бейіт. 

*** 
Құдағи сыйымен жарасады, қуырдақ майымен жарасады. 

*** 
Құдандалылық малы бір, айтулы достың жаны бір. 

*** 
Алыс жерге құда болсаң, түйе – түйе ас келер, 
Жақын жерге құда болсаң, түйе – түйе сөз келер. 

*** 
Құданың құдасы, құнан қойдың сорпасы. 

*** 
Көп беріп көргендіден қыз алсақ, тік тұрып мейманыңа қызмет етер. 

*** 
Аз беріп көргенсіздікпен қыз алсаң, бойының қойнына бір жатқанын міндет етер. 

*** 
Күндес көргендінің қызын алма. 

*** 
Құдашамен құда ойнар, қу шөппен бәрі ойнар. 

*** 
Қойындағы күйеуден қарғылаған тазы артық. 

*** 
Күйеу – жүз жылдық, құда – мың жылдық. 
Енді сіздердің назарларыңызға сыйлы қонақтарға ұлттық дәстүр бойынша қандай 

табақ түрлерін тарту рәсімін ұсынып отырмыз: 
СЫЙ ТАБАҚ – бас, жамбас, қазы – қарта, жал – жая, құйрық, сүбеден жасалады 

(жылқы, қой, сиыр еті). 
ҚҰДА ТАБАҚ – бас, қазы – қарта, жамбас, жал – жая, құйрық, бауыр. 
ҚҰДАҒИ ТАБАҚ – жақ, қазы – қарта, қарын, тоқ ішек, асықты жілік. 
ЖЕҢГЕ ТАБАҚ – асықты жілік, сүбе қабырға, мойын омыртқа, қазы – қарта, 

құйрық, өкпе, ұлтабар. 
БЕТАШАР ТАБАҚ – сүбе қабырға, төс еті, қарын, ащы ішек, құйымшақ, мойын 

омыртқа. 
КҮЙЕУ ТАБАҚ – төс, тоқпан жілік, қабырға, омыртқа еті, жылқы шұжығы, қарта, 

жауырын. 
ҚЫЗ ТАБАҚ – құйымшақ, тоқпан жілік, жүрек, бел омыртқа, құйрық, қабырға. 
ҚҰРДАС ТАБАҚ – тоқпан жілік, омыртқа, сүбе қабырға, қазы, құйрық. 
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БАЛА ТАБАҚ – бел омыртқа, қабырға, бүйрек, бақай, асықты жілік. 
 
Қазақ халқының бойына сіңген дәстүрі бойынша, келін бала алдымен түскен жерінің 

үлкен – кішісі, ерлер мен әйелдеріне қалауымен ат қоя білуі тиіс. Ол қазақта «ат тергеу» 
деп аталады. Осы дәстүр бойынша, қайын жұртын тікелей атымен атамай, арнайы 
ишаралап ат қою дәстүрі. Бұл жаңа түскен келіннің түскен жеріне, күйеуінің туыстарына 
деген ізгі құрметінің, әдебінің игі көріністерінің бірі болып табылады. Ат тергеу кезінде 
жаңа түскен келіннің тапқырлығы, сөзге шешендігі, жарасымды әзілқойлығы да сынға 
түсетін болған. Келіннің жас мөлшері, мінезі, келбеті мен бойындағы ерекше қасиетіне, 
болмыс – бітіміне, туыстық қатынасы мен мәртебеіне қарай қисынын келтіріп, ұтымды ат 
қоя білуі оның тапқырлығы мен даналығының көрінісі ретінде бағаланады. Ұлттық дәстүр 
жолымен әйел адам атасының, қайын аға, қайын іні – сіңлісінің атын атамай, өзіне 
лайықты жарасымды ат қояды. Мысалы, «үлкен ата», «бай атам», «ақ әже», «кенже бала», 
«ерке бала», «мырза жігіт», «төре жігіт», «мырзатай», «би ағам», «шырайлым», 
«кекілдім», «арайлым», «сырғалым», «шашбаулым», «күлімкөз», «еркем», «ерке қыз» 
т.с.с. Бойы кішілеу інісін «сұңғағым», жайбасарды «жүйрігім»деп те атап жатады. Бұл 
сыйластық пен құрметтің ерекше белгісі. Ер адамдар ақсақалдар мен өзінен үлкендерге 
«ата», «әке», «ереке», «жәке» деп құрмет көрсету осы дәстүрден туындаған. Осы бір әдет 
– ғұрыптан жасы үлкен адамды сыйлаудың озық мәдениетін көруге болады. 

Жалпы, ат тергеу – адамды сыйлауға арналған ізеттілік әдет – ғұрпы. Дала 
дағдысына бағынатын дәстүріміз сан ғасырдың құндылығы құйылған асыл арна іспетті. 
Сахара мәдениетімізде қаншама жауһар жәдігерлеріміз бен қазақи қасиеттеріміз жатыр 
десеңізші? Өкінішке қарай, ақпарат пен технология дамып жатқан бүгінгі қоғамда қазақ 
келіндерінің ат қойып, ат тергейтін ата дәстүріміз қалып барады. Көптің бетіне топырақ 
шашудан аулақпын, дегенмен, жасы үлкенге құрмет, жасы кішіге ізет көрсететін инабатты 
келіндер саусақпен санарлықтай десе де болады. Осы ретте, әрбір қазақ отбасы осы салтты 
ұстанып, бір – біріне ықылас білдіріп, құрмет көрсете білсе, нұр үстіне нұр болары анық.   
 

Егемен Қазақстанның егеменді ел болып, тәуелсіздік алғанына 23 жыл болды. 
Қазіргі уақытта Қазақстанда тәуелсіз, демократиялық, зайырлы, әлеуметтік, құқықтық 
мемлекет ретінде жер жүзі халықтары мойындады. Тәуелсіздік құндылықтары түрінде 
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
ғылыми тұжырымдарын, ізгі пікірлерін білу әрбір қоғам мүшесінің азаматтық борышы 
деп санаймыз. Қазақтың әдет – ғұрып, салт – дәстүрлердің, жора – жорғыларымен бірге ел 
президенті айтқан осы құндылықтарды білу, бағалау, мәңгілік басшылыққа алу ұлттық 
патриотизмнің, азаматтығымыздың құнды белгісі деп білеміз. 

Нұрсұлтан Назарбаев: 
Тәуелсiздiк – тарихтың мәңгiге бөлiп берген еншiсi емес, халықтардың мамыражай 

өмiр сүруiне берiлген кепiлдiк те емес: аңғал болмағанымыз абзал. 
*** 

Тәуелсіздік үшін күрес – елге тиген үлес. 
*** 

Қазақстан Тәуелсіздігінің формуласы – тең мәнді екі ұғымның: Азаттық пен 
Жауаптылықтың қосындысы.  

Жауаптылықтың арқасында ғана біз дамудың дұрыс стратегиялық жолын таңдай 
алдық, мемлекет құрып, бейбітшілік пен келісімді сақтап қалдық. 

*** 
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Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан өзінің бір де бір қадамымен, іс – 
әрекетімен немесе тіпті бір де бір сөзімен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікке нұқсан 
келтірмеген мемлекеттің өнегесі болып табылады. 

*** 
Біз тәуелсіздікпен бірге тілімізді түлеттік, дінімізді өркендеттік, тамырымызды 

жалғап, салт – дәстүрімізді жаңғырттық.  
Ұлттық жаңғыртуды жүзеге асырып, жаңа құндылықтар қалыптастырдық. Ғасырлар 

қойнауынан асылдарымызды аршып алдық. 
*** 

Біздің тәуелсіздігіміз – қазақ ұлтының қоғамдық ойдың қалыптасуымен және 
халықтың жан – жүрегінің аңсауымен демелген көпғасырлық ұмтылысының жемісі. 

*** 
Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, Тәуелсіздікті мәңгі ұстап қалу одан әлдеқайда 

қиын. Бұл әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткерген тарихи 
шындық. Өзара алауыздық пен жан – жаққа жөнсіз тартқан берекесіздік талай елдің 
тағдырын құрдымға жіберген. 

*** 
Тәуекелi тұратындардың ғана қолы жетпесе Тәуелсiздiк бола ма? Азаппен, 

арпалыспен келмесе Азаттық бола ма? Оңайлықпен кел- се оның қадiрi бола ма? Қадiрi 
жоқ нәрсе қолда ұзақ тұра ма? 

*** 
Алда тұрған сын белестерден білекке – білек, жүрекке – жүрек, тілекке – тілек қоса 

білсек қана абыройлы өте аламыз. 
*** 

Тәуелсiздiктiң қайта оралғаны – бiздiң ата – бабаларымыздың сан ғасырлық азаттық 
күресiнiң заңды өтеуi. Жаратқан Иенiң жасаған әдiлдiгi. Ата – бабаларымыздың 
осыншама байтақ жердi ақ найзаның ұшымен, ақ бiлектiң күшiмен қорғап қалғанының 
арқасы.  

*** 
Теңге – ел тұрақтылығы мен тәуелсіздігінің белгісі. 

*** 
Тәуелсіздіктің туын қолда берік ұстау – әрбір қазақтың, Қазақстанды өз Отаным деп 

санайтын әр адамның ең басты борышы, ең биік мақсаты. 
*** 

Қазақстанның тәуелсіздігі таза парақтан «жазылған жоқ», оның көне дәстүрлері бар. 
Бізге бүгінімізді түйсініп, болашағымыздың сұлбасын көру үшін өткенімізге үңілу қажет. 

*** 
Бостандық бізге азап, күрес пен жоқшылықтар арқылы, ал тәуелсіздік – өтуіміз 

қажет болған тәуекел арқылы келді. Міне, сондықтан да біз ұлы ұғымдардың құнын да, 
пайдасын да, қасиетін де білеміз. 

*** 
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекеттігіміз ғұмырлы болсын! 

*** 
Өтпелі кезеңнің өкпек желі соғар да өтер. 

*** 
Дүниеде тәуелсiз Қазақ елi бар. 
Әлемде егемен Қазақстан бар. 
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Оның көпұлтты, тату, ынтымақшыл халқы бар 
Қуатты экономикасы, сенiмдi саяси жүйесi бар. 
Ең бастысы – бүгiннен нұрлы, бүгiннен кемел болашағы бар. 
Сол күнге берiк сенiмi бар! 

*** 
Енді біздің ел атқа қонады: дүйім дүниенің қандай дүбірлі додасына да тайсалмай 

түсіп, кім – кіммен де жалтақсыз жарысатын болады. 
*** 

Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік. 
Бар байлығымызды өзімізге бұйыратын еттік. 
Қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігіне жеттік. 
Қысқасы, ел болудың ең ауыр белесінен өттік. 

*** 
Біле білсек, осы жылдарда еңбегіміздің ең басты қорытындысы – ел болғанымыз. Ел 

бола алғанымыз. Біз мемлекет құрдық. Құрғанда да, аты бар да заты жоқ мемлекет емес, 
бүкіл адамзат танитын, танып қана қоймаған, мойындайтын, құрметтейтін мемлекет құра 
алдық. 

*** 
Қазақстанның тәуелсіздігі бейбіт жолмен келді. Бұл азаттық үшін алысқан мың – 

мыңдған азаматтардың қасиетті қанының өтеуі. Бұл бүкіл тарихында өзгелерге қиянат 
жасау дегенді білмеген халықтың пейілінің қайтарымы. 

*** 
Тәуелсiздiк туын тiгуге қаншалықты қажыр – қайрат керек болса, оны құлатпай 

сақтап қалуға соншалықты қажыр – қайрат керек. 
*** 

Алдымызда асу – асу белдер бар, ұлт жолында ұйтқи соғар желдер бар. Бел де талар, 
жел де беттен қағар. Бәріне көну керек, бәріне төзу керек. 

*** 
Қаз тұрып, қадам басқан Тәуелсіздік сәбилік тұсауын өмршең уақытқа кестірген 

кезден бастап, Қазақстанымыз айшылық жерді алты – ақ аттаған алып секілді, дәуір 
жалынан мықтап ұстап, тізгінін бекем қаға білді. 

*** 
Аталарымыздың тар кезеңде табысып, бірлік – берекесін көрсеткен жақсылығымен 

қатар, кеңшілікке шыққанда кесірлік танытып, ала болып ауыздағыларынан айырылып, 
өзара қырқысып кететін жаманшылығының қабат жүретіндігі де өзекті өртейді. 

*** 
Қазақстанның аспан түстес Туының бетінде алтынға айналған бүркіт қанат керген. 

Осынау келіскен мазмұнды да мағыналы нысанның бойында табиғат та, тіршілік те, тарих 
та тоғысып жатыр. 

*** 
Еңсесі түскен елдің есін жиғызған, жапа шегіп, зар жылаған халықтың көзінің жасын 

тыйғызған кімдер еді? 
Азаматынан айырылған арғымаққа қайтадан ер салдырған, тұтастық туын қолға 

қайтадан алдырған кімдер еді? 
Қасиетті бабаларымыз – Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би еді. 

*** 
Тәуелсіздік – ең алдымен елдің экономикалық дербестігі. 
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*** 
Бәрін де тарихтың сый – сыбағасы деуге болар, алайда жан – жүрегіңнің   аңсары 

болған азаттықты ешкім де сыйға тарта алмайды. 
***  

Азаттық дегеніміз әлемдік тарих толқынында өзінің субъектілік құқығын сезінетін 
және оған жауап бере алатын халық болмысының жалғыз ғана үлгісі. 

*** 
Біз тәуелсіздік алғаннан бері бірыңғай ізденіс үстінде келе жатқан елміз. Ізденіс 

үстінде дөп басу да, мүлт кету де бола береді. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспеуі 
мүмкін. 

*** 
Бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің қайнар көзі қазақ халқының сан ғасырлар бойғы 

күресінде, азаттыққа ұмтылған қайсарлығында жатыр. 
*** 

Бойында қаны бар, намысы бар әрбр азамат: «Енді тәуелсіздікті қалай 
кемелдендіремз, елдің көсегесін қайтсек көгертеміз?!» деп ой – санасын қамшылауы 
керек. 

*** 
Халық кешпейтiн бiр – ақ нәрсе бар: елдiң қолына зарықтырып келіп қонған бақыт 

құсынан – Тәуелсiздiктен айырылуды кешпейді. 
*** 

Тәуелсіздікті күн сайын қорғау керек, ай сайын қорғау керек, жыл сайын қорғау 
керек, нығайту керек, өркендету керек. 

*** 
Тәуелсiздiктiң тар жол, тайғақ кешуiнен, беттен қағар желiнiң есуiнен тайсалмауға 

тиiспiз. 
*** 

Мәселе қай топтың жеңетінінде немесе билік басына кімнің келетіндігінде емес, 
мәселе – тәуелсіздік тағдырында. 

*** 
Біздің тәуелсіздігіміздің жолы – Отан тағдыры үшін барлық 140 ұлттың 

жауапкершілігінің жолы. 
*** 

Танылған мемлекеттік егемендік – кез келген халықтың үлкен әрі қымбат тұратын 
ресурсы. 

*** 
Тәуелсіздік – әлемдік тарихтың ағынында субъект болу құқығын сезінетін әрі соған 

жауап беретін халық болмысының жалғыз ғана нышаны. 
*** 

Азаттық жолы ұзақ та тауқыметті. Оны баянды ете білу де оңай шаруа емес. 
*** 

Мемлекеттік тәуелсіздік – тарихтың сыйы немесе тек қазіргі ұрпақтың ғана меншігі 
емес. Ол – өткеннің алдындағы борыш және келешектің алдындағы жауапкершілік. 

*** 
Біз дүниені дүрбелеңге салған дағдарыстан демікпей шығып, дамудың даңғыл 

жолына бет бұрған елміз. Ықтимал сын – тегеуріндерге тыңғылықты шеп құрған елміз. 
*** 
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Мемлекет мерейі – мығымдығында. 
*** 

Менің ғұмырым ел тағдырымен еншілес. 
*** 

Жетістіктерімізге сын көзбен қарап, сабыр сақтайтын ел болайық. 
*** 

Дағдарыстар өтеді, кетеді. Ал мемлекет тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 
сияқты құндылықтар мәңгі қалады. 

*** 
Ұлы той көппен көрген халқың үшін, 
Ешқашан адастырмас салтың үшін. 
Жаратқан! 
Қазағыма ынтымақ бер, 
Тұрғанда мына заман тартып ішін! 

*** 
Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мызғымас кемел елге айналды. 

*** 
Азаттық жолындағы Қазақстанның әлі талай – талай қиын кезеңдерден өтуіне тура 

келеді. 
*** 

Мемлекеттік тәуелсіздік тарихтың сыйы емес және тек қазіргі ұрпақтың бір өзінің 
ғана меншігі емес. Бұл өткеннің алдындағы парыз және болашақтың алдындағы 
жауапкершілік. 

*** 
Мемлекеттің мемлекеттілігі оның өз тағдырына қатысты мәселелерді өз бетінше 

шеше алуынан танылуға тиіс. 
*** 

Бұл заман – тек күштіні, бірлікті мойындаған заман. Бұл заманда әлем тек 
экономикалық жағынан мықты, ішкі тұтастығы берік, ауызбірлігі күшті мемлекеттермен 
ғана санасады, сондай елдерді ғана сыйлайды. Қазақстан қазір әлем санасатын, әлем 
сыйлайтын сондай елге айналды. 

*** 
Халқы тату – тәтті, саясаты сарабдал елдің ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды 

болады. 
*** 

Мен үшін қашанда мемлекет мүддесі мен ел игілігі жолында қалтқысызқызмет 
атқарудан артық бақыт болған емес. 

…Тәуелсiздiк – ата – бабаларымыздың жүздеген жылдармен өлшенетiн арман- 
аңсарының жүзеге асқан ақиқаты. 

* * * 
Тәуелсiздiктiң әрбiр жылының бiз үшiн мәнi бөлек, маңызы айрықша. 

* * * 
Қиындық атаулыны жеңетiн бiр – ақ күш бар, ол – бiрлiк. Елiңдi, жерiңдi қорғау 

үшiн бiрлiк қаншалықты қажет болса, Тәуелсiздiк жемiстерiн, бүгiнгi қол жеткен 
табыстарымызды сақтап қалу үшiн де ол сондай қажет. 

* * * 
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Бiздiң халқымыз үшiн тұрақтылық, келiсiм, теңқұқылық басты құндылықтар екенiн 
әрдайым ұстау керек. 

* * * 
Бiз ендi ешкiмнiң қолтығының астында жүрмеймiз. Бiздiң ел ендi ешкiмге кiшi iнi 

болып, тiзiмге қосылмайды. Бiз еркiн ел болдық. 
* * * 

Арпалыспен келмесе – шынайы азаттық бола ма? Оңайлықпен келсе, оның қадiрi 
бола ма? Қадiрi жоқ нәрсе қолда ұзақ тұра ма?! 

* * * 
Бiз ата – бабаларымыздың аңсар – арманына қол жеткiзiп, мыңжылдықтың түйiскен 

тоғысында тәуелсiз мемлекет құрдық. 
*  *  * 

Қазақстанның Тәуелсiздiгiнiң болашағы үшiн, өсiп – өркендеу үшiн, нығаюы үшiн 
қазақтың – өзiмiздiң ұлттың бiрлiгi керек. 

*  *  * 
Тәуелсiздiгiмiздi көздiң қарашығындай сақтап, мемлекетiмiздi нығайта беру үшiн 

бiзге ең әуелi бiрлiк қажет. 
Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тiккен адаммын. Маған ары үшiн 

жанын садаға ететiн осындай тектi халыққа, менi ұлым деп, перзентiм деп төбесiне 
көтерген халыққа, арғы – бергiдегi қазақ баласының бiрде – бiрiнiң пешенесiне 
бұйырмаған бақытты – толыққанды, тәуелсiз мемлекет құрудың басында болу бақытын 
бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық ештеңенiң керегi жоқ, осы жолда мен 
бойымдағы бар қайрат – қабiлетiмдi, бiлiм – бiлiгiмдi аямай жұмсаймын, қандай тәуекелге 
де барамын. 

* * * 
Халқымызды пиғылы бұзықтардың қанды құрсауынан құтқару үшiн қаншама 

бабаларымыздың осы Тәуелсiздiк үшiн қаны төгiлдi. Ендi, мiне, олардың арманы 
орындалды. Тәуелсiздiк алу бiр басқа да, оны нығайту оңайға түскен жоқ. Экономиканы 
нықтау, шекараны бекемдеу және халықтың әл – ауқатын көтеру сияқты күрделi 
мiндеттер алдымызда тұрды. Осының бәрiн жақсыға шешу қолымыздан келдi. 

* * * 
Ұлттық бiрлiк – бiздiң стратегиялық таңдауымыз. 

* * * 
Қазақстанның егемен, тәуелсiз мемлекет ретiнде орныққаны айқын болып отыр. Бiз 

әлемдiк қауымдастыққа абыройлы кiрiгiп, өз айналамызда қолайлы халықаралық ахуал 
қалыптастыра алдық, әлемнiң жетекшi елдерiмен саяси, экономикалық және мәдени 
салаларда ынтымақтастықты жолға қоя бiлдiк. 

* * * 
Тәуелсiздiк бiзге ең жанды мәселелердi шешуге – Семей ядролық сынақ полигонын 

жабуға, жан-жақты экономикалық рефор- маларды жүргiзуге, экономикадағы терең 
құрылымдық сәйкессiздiктi жоюға, елдiң табиғи ресурстарын халық игiлiгiне жұмыс 
iстеуге мүмкiндiк туғызды. Тәуелсiздiк дәстүрлi мәдени құндылықтардың ыдырауын 
тоқтатуға, қазақ тiлiн өркендетуге көмектестi. 

* * * 
Тәуелсiздiктiң алғашқы жемiстерiн көргенге дейiн Қазақстанға мемлекеттiк өзiн 

танытудың тар жол, тайғақ кешуiнен өтуге тура келдi. 
* * * 
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Бiз Тәуелсiздiктi ұлтты сақтау мен өркендетудiң түп негiзi ретiнде, аса ұлы 
құндылық ретiнде қарастырамыз. Ол мемлекеттiлiктi қалпына келтiрудiң, дербес дамуға 
деген қабiлеттi дәлелдеудiң және өткен кезеңдерде қордаланған проблемаларды еңсерудiң 
тарихи мүмкiндiгiн бердi. 

* * * 
Тәуелсiз Қазақстанның ең алғашқы күндерiнен бастап мен принциптi түрде 

адамдарды партократтар мен партократ еместерге, коммунистер мен коммунист еместерге 
бөлген жоқпын. Мен өзiм де сол жақтан шыққанмын, демек, мен мұны ешкiмге айып етiп 
қоя алмаймын. 

* * * 
Шынын айту керек, азаттық жолы – кедiр – бұдыр, Тәуелсiздiк соқпағы – 

соқтықпалы. Қиындық көп. Алынар асулар да ауыр. Ынтымағымызды ыдыратпай, 
бiрлiгiмiздi божыратпай жұмыла бiрiксек, ауыр жүгiмiздiң жеңiлдерi анық. Бұл сөздерiмдi 
мен ең әуелi өз халқыма – қазақтарға, қала бер- дi күллi қазақстандықтарға арнап 
отырмын. Мен елге сенемiн. Елiм де маған сенедi деп ойлаймын… Өйткенi сөзiмiз – адал, 
iсiмiз – ақ. 

* * * 
Тәуелсiздiктiң бiздiң бәрiмiзге артар мiндетi мол. Ендi еңселi ел болудың жолына 

шындап түсуiмiз керек. Әулетiмiздiң асуы да, дәулетiмiздiң тасуы да өз қолымызда. Тарих 
көшi ұзақ. Асықсақ та аптықпайық. Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары 
болатынына, туған елiмiзде дәулеттi де сәулеттi өмiр орнайтынына кәмiл сенемiн. 

* * * 
Бiздiң толерантты да iскер халқымыз жылдан – жылға әлемге өзiнiң оң табыстарын, 

өзiнiң алға үздiксiз iлгерiлеуiн паш еттi. Және де айрықша қазақстандық 
артықшылығымыз мынада болды, бiз революциялық дiлмарсуға ұрынбадық. 

* * * 
Жаһандық әлем өңiрлер бойынша бiрiгуде – бұл қазiргi дүниеде аман болудың 

шарты да. Бiз озық болдық, бiз мұны белсендi түрде жүзеге асырдық, бiз сөйтiп табысқа 
қол жеткiздiк. 

* * * 
Тәуелсiздiктiң кезектi жылдығын атап өту бiзге ең алдымен той тойлау үшiн емес, ой 

ойлау үшiн керек. Тәуелсiздiктiң тайғақ кешулi жолында алдымыздан шығатын асу-асу 
белдер де болады. Ұлттың ұлан асуында ұйытқи соғатын желдер де болады. Сол асу – асу 
белдерде белiмiздi талдырмауымыз керек. Сол ұйытқи соғатын жел- дерде ұлы 
мұраттарымызды ұмыт қалдырмауымыз керек. Нағыз Тәуелсiздiкке қиын iсте тәуекелге 
бара алатындардың ғана қолы же- тедi. 

* * * 
Бүгiнгi өз келешегiне бет алған тәуелсiз Қазақстан – бұл бiздiң ортақ жетiстiгiмiз, 

бұл бiздiң ортақ мақтанышымыз! Өз сөзiмдi аяқтай келе, мен бүкiл көпұлтты Қазақстан 
халқына отансүйгiштiгi мен ел игiлiгi және елiмiздiң Тәуелсiздiгi жолындағы 
жасампаздық еңбегi үшiн алғысымды айтқым келедi. 

* * * 
Өз Тәуелсiздiгiн алған соң Қазақстан Республикасы дәл осы Пирамиданың 

жақтарындай болып дүниенiң төрт бұрышына бiрдей айқара есiк ашты. Адамзаттың бәрiн 
ұлтына, дiнiне, нәсiлiне қарамай теңдей көрiп, ыстық құшағына алды. 

* * * 
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Бiздiң айқын да сындарлы iс – қимыл стратегиямыздың, ниеттестер командасының 
ынтымақшыл жұмысының, бiздiң отандастарымыздың жанқиярлық еңбегi мен толайым 
қолдауының нәтижесiнде Қазақстан мемлекеттiлiгi толық орнықты! 

* * * 
Бiз тәуелсiздiктi ақылмен, ата – баба жолымен алдық деп ойлаймын. 

* * * 
Ең бастысы – адам факторы: оның еркi, күш – жiгерi, табандылығы мен бiлiмi. 

Өркендеп даму мен тәуелсiздiкке аттар табалдырықтың алтын кiлтiн де осы шамадан 
iздеген жөн. 

* * * 
Дүние жаһандық, өзара тәуелдiлiк сипат алды: жаһандық әрiптестiк үстемдiк ету 

үшiн бұл таным бiздiң берiк принципiмiзге айналуы тиiс. 
* * * 

Қазақ халқы сан ғасырлар бойы өзiнiң егемендiгi мен тәуелсiздiгi үшiн күресiп келдi. 
Өзiнiң ең жақсы қасиеттерiнiң: қатер төнген сәтте бiрiгiп, ұйымдаса бiлуiнiң, сондай – ақ 
басқа халықтармен бейбiтшiлiк, келiсiм мен тату көршiлiк жағдайында тұруға деген ынта 
– ықыласының арқасында ол тарих тасқынының астында қалып қоймай, өзiнiң 
мемлекеттiгiн қалпына келтiре алды. 

* * * 
Тәуелсiздiктiң негiзгi мәнi – тарихтың жаңа бетiн өз еркiңмен, өз шешiмiңмен 

бастауда болса керек. Тәуелсiздiк бiзге жаңа жолымызды, өзiмiздiң соны соқпағымызды 
табуға зор мүмкiндiк ұсынды.   
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В статье рассмотрены вопросы судопроизводства по применению   
принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившие общественно –
опасные деяния. 
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Конституция 1995 г. провозгласила Республику Казахстан правовым социальным 
государством, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защита - обязанностью государства. Важнейшими среди прав 
и свобод человека являются право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Исходя из общеправового принципа равноправия граждан 
и запрета дискриминации это утверждение в полной мере можно отнести и к правам лиц, 
страдающих психическими расстройствами. 

В этой связи возрастает теоретическая и практическая значимость проблем, 
связанных с обеспечением уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов 
лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер 
медицинского характера. 
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Принятый в 2015 году новый  УПК РК в качестве важнейшей 
цели судопроизводства провозгласил защиту прав и законных интересов человека. Вопрос 
о процессуальном статусе лиц, в отношении которых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского, характера, в полной мере получил 
достаточную регламентацию.  Лицам, в отношении которых осуществляется производство 
о применении принудительных мер медицинского характера, дано  право лично  
знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судебном заседании при его 
рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение вопроса об изменении 
и прекращении применения указанных мер и обжаловать принятые по делу 
процессуальные решения.  

Вместе с тем, правильное применение принудительных мер медицинского характера 
осложняется  тем, что сотрудники правоохранительных органов и суда, как правило, 
имеют лишь поверхностные представления о судебной психиатрии, психологии и 
патопсихологии, что не позволяет им грамотно интерпретировать медицинскую 
информацию и применять полученные сведения в процессе производства по делу. 

Принудительные меры медицинского характера — меры государственного 
принуждения, как правило, являющиеся разновидностью иных мер уголовно-правового 
характера, суть которых заключается в принудительной госпитализации, амбулаторном 
лечении или применении иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим 
общественно опасные деяния. Как правило, лечение таких лиц носит психиатрический 
или наркологический характер. 

Следует иметь в в виду, сто ппринудительные меры медицинского характера не 
являются видом наказания и многими учёными не признаются формой реализации 
уголовной ответственности. Основной целью данных мер является улучшение состояния 
здоровья лица и устранение его опасности для себя и для окружающих. [1] 

Между понятиями «недобровольные психиатрические меры» и «принудительные 
меры медицинского характера» (последние включают в себя принудительное 
психиатрическое лечение) есть существенные юридические различия. Принудительное 
психиатрическое лечение обычно осуществляется по отношению к лицам, совершившим 
общественно опасные деяния, в случае же недобровольных мер это условие 
необязательно. 

В настоящее время принудительные меры медицинского характера предусмотрены 
законодательством большинства стран мира. Принудительное лечение душевнобольных 
преступников предусмотрено международными правовыми актами. Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
предусматривают положение о том, что лиц, сочтенных душевнобольными, не следует 
подвергать тюремному заключению, поэтому необходимо принимать меры для их 
скорейшего перевода в заведения для душевнобольных (правило 82 (1)). Принципы 
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119) предусматривают, 
что в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, если 
предполагается или установлено, что они страдают психическим заболеванием, общие 
принципы защиты подлежат применению в полном объеме с такими минимальными, 
необходимыми в данных обстоятельствах изменениями и исключениями, которые не 
будут наносить ущерб их правам (принцип 20). 
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В отдельных государствах предусматривается применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам, которые страдают заболеваниями, не являющимися 
психиатрическими или наркологическими. Законодательство Киргизии предусматривает, 
что принудительному лечению, совмещённому с отбыванием наказания, подлежат также 
лица, страдающие туберкулёзом, венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. УК 
Украины предусматривает принудительное лечение, которое может быть применено к 
любому осуждённому, у которого выявлена болезнь, представляющая опасность для 
здоровья других лиц. [ 2] 

В некоторых странах (отдельные штаты США) в отношении лиц, совершивших 
преступления на сексуальной почве, может быть применена так называемая химическая 
кастрация (добровольно или принудительно), то есть приём препаратов, снижающих 
половое влечение и исключающих возможность проведения полового акта. Химическая 
кастрация предполагает недобровольное введение осуждённым специального 
медицинского препарата, подавляющего половое влечение. 

Например, УК Калифорнии предусматривает, что химическая кастрация 
применяется в отношении лиц, совершивших половые преступления, потерпевшими от 
которых являются малолетние (до 13-летнего возраста). Химическая кастрация является 
необходимым условием условно-досрочного освобождения при первом осуждении за 
такое преступление и обязательна при рецидиве. Данная мера может быть прекращена по 
решению совета по тюремному заключению. 

Кроме того, в некоторых случаях возможно применение и хирургической кастрации. 
В США хирургическая кастрация допускается лишь в отдельных штатах (например, 
Техасе) и лишь с согласия осуждённого. [3] 

Производство по делам о применении принудительных мер медицинского характера 
определяется общими правилами уголовного и уголовно – процессуального 
законодательства РК, только в отношении  больных психической болезнью,, совершивших 
преступление   ниебольных  психической болезнью.  

Производство по применению принудительных мер медицинского  характера – это 
особое  процессуальное производство в отношении лиц, совершивших общественно- 
опасное  деяние в состоянии невменяемости или заболевшие после совершения 
преступления  психическим расстройством.  

Согласно ст. 16 УК РК невменяемость - совершение общественно опасного деяния, 
лицом, которое находилось в  состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или 
руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного 
психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Психическое заболевание - хроническая душевная болезнь, т.е. длительно 
протекающее расстройство психики. Иногда бывают приступообразными (т.е. с 
улучшением или ухудшением состояния), однако способны оставлять после себя стойкий 
психический дефект. К таким заболеваниям относятся: шизофрения, эпилепсия, 
прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-депрессивный психоз и др. [4] 

Включает психическое расстройство временное, психическое расстройство 
(заболевание) хроническое, слабоумие, а также иное болезненное состояние. Наличие 
психического состояния является медицинским критерием, который наряду с юридическим 
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(невозможность осознавать значение своих действий или руководить ими) определяет 
состояние невменяемости у лица. 

Временное психическое расстройство  — психические заболевания, протекающие 
относительно быстро и заканчивающиеся выздоровлением: патологическое опьянение 
(белая горячка), реактивные симптоматические состояния, т.е. расстройства психики, 
вызванные тяжкими душевными потрясениями [5]. К лицу, признанному невменяемым, 
судом могут быть применены принудительные меры медицинского характера, 
предусмотренные настоящим Кодексом. 

Врожденное слабоумие представляет собой общую, выраженную в разной степени 
умственную отсталость (недоразвитие психики). Причина врожденного слабоумия - 
нарушения, возникшие во время беременности. 

Выражается врожденное слабоумие в неспособности к абстрактному мышлению и 
осмыслению конкретных ситуаций, ограниченности запаса знаний и трудности их 
приобретения, недоразвитии речи, слабости памяти и бедности эмоций. Врожденное 
слабоумие представляет собой постоянное состояние, которому не свойственно 
дальнейшее углубление недостаточности психической деятельности. 

Приобретенное слабоумие возникает обычно в результате прогрессирующих 
психических болезней. Выделяют атеросклеротическое, старческое, паралитическое, 
эпилептическое и шизофреническое слабоумие. По типам течения различают 
стационарное (не прогрессирующее) и прогрессирующее слабоумие, распространенное 
(диффузное, тотальное) и частичное (парциальное). [6]. 

Закон предусматривает уголовную ответственность вменяемого- нормального в 
психическом отношении лица, которое во время совершения уголовного правонарушения 
в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.. 

 Психическое расстройство, вменяемого лица, могут быть учтены  судом при 
назначении наказания как смягчающее обстоятельство и может служить основанием для 
назначения принудительных мер медицинского характера (ст.17 УК) 

 Следует отметить, что постоянное употребление человеком алкоголя и наркотиков 
психотропных и  других  одурманивающих  вещества у него нарушается психическое 
состояние, которое ведет  к помутнению сознания и провалу паями, человек становиться 
неадекватны. Чем больше количество выпитого алкоголя, употребленных  наркотиков и 
одурманивающих веществ, тем  дольше и тяжелее будут провалы в памяти, которые могут 
привести человека в состояние невменяемости. [7].  

Однако лицо, совершившее уголовное правонарушение в состоянии опьянения от  
употребления алкоголя, наркотических средств и иных  психотропных  веществ, 
оказавшиеся в состоянии невменяемости, не освобождается от уголовной ответственности 
(ст. 18 УК).  

 Принудительные меры медицинского характера сочетают в себе юридические и  
фактические  основания. 

Юридическими основаниями принудительных мер медицинского характера 
являются, регламентированная уголовно-процессуальным законом (гл. 54 УПК)  процедура 
назначения этих мер судом в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, 
в состоянии невменяемости.  
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Медицинскими критериями применения принудительных мер медицинского 
характера является невменяемость лица, вызванная  психическими  заболеваниями 
(шизофрения, олигофрения, дебилизм, эпилепсия, алкоголизм, наркомания и т.п.) 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом  
согласно ст.91 Уголовного кодекса РК к лицам: совершившим преступления, 
предусмотренные статьями Особенной части УК, в состоянии невменяемости;  лицам, у 
которых, после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение наказания; совершившим преступление и 
страдающим  психическими  расстройствами, не  исключающими невменяемость; 
совершившим  преступления и признанные судом,  нуждающимся в лечении от 
алкоголизма или наркомании либо токсикомании 

Принудительные меры  медицинского характера  применяются   в целях: излечения 
или такого улучшения состояния больного, при котором он перестает представлять 
общественную опасность; предупреждение совершения им нового общественно опасного 
деяния или преступления как вовремя лечения, так и после его завершения (ст.92 УК РК); 
обеспечение безопасности больного для самого себя или других лиц, либо возможностью 
причинения иного имущественного вреда (ч. 2 ст. 509 УПК); проведение мер социальной 
реабилитации (выработка у больных навыков для жизни в обществе) в той мере, в какой 
это возможно в условиях медицинских учреждений, осуществляющих принудительное 
лечение. 

Закон (ст. 93 Уголовного кодекса РК) предусматривает четыре вида принудительных 
мер медицинского характера, назначаемых судом: 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра Данная мера 
может быть назначена при наличии оснований для ее применения, если лицо по своему 
психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар. 

 Для применения такого вида принудительных мер медицинского характера, должно 
быть заключение судебно-психиатрической экспертизы о том, что для этого больного 
необходимо  амбулаторное наблюдение.  

 2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа может быть 
назначено лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном 
лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения. 

  3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа. В таком стационаре должны находиться люди, которые по своему психическому 
состоянию нуждаются в стационарном лечении и постоянном наблюдении; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. Пребывание для лечения в таком психиатрическом 
стационаре может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию 
представляет собой опасность для себя или других лиц и требует постоянного и 
интенсивного наблюдения. 

Применение принудительного лечения связано с ограничениями прав лиц, в 
отношении которых оно применяется. Они состоят, прежде всего, в помещении в лечебное 
заведение без согласия лица, которому оно назначено, а также без согласия его 
родственников. Лицам, которым назначено такое лечение, запрещается самостоятельно 
покидать психиатрический стационар. 
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Соблюдение прав лиц, которым назначено принудительное лечение, сопряженное с 
отбыванием уголовного наказания, обеспечивается в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством администрацией соответствующего исправительного 
учреждения, а также прокурором, осуществляющим надзор за деятельностью этого 
учреждения. 

Время, в течение которого к лицу, заболевшему психическим расстройством после 
совершения преступления, применялось принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре, как до вынесения приговора, так и во время перерыва исполнения наказания, 
в случае его излечения засчитывается в срок наказания из расчета день за день (ст.97УК). 

Администрация медицинского учреждения вносит в суд свои предложения о 
назначении принудительных мер медицинского характера на основании  заключения 
комиссии врачей-психиатров (ст.96УК). 

Проведение предварительного следствия, в отношении лиц, совершивших 
преступление в состоянии невменяемости обязательно ( ст.510 УПК) 

Орган дознания, следователь, при проведении досудебного расследования должны 
выяснить все обстоятельства совершенного деяния;   таким лицом;  характер и размер 
ущерба, причиненного деянием;  поведение лица, совершившего запрещенное уголовным 
законом деяние, как до его совершения, так и после;  наличие у данного лица психических 
расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения 
деяния, запрещенного уголовным законом, или во время рассмотрения дела. 

При расследовании уголовных дел  невменяемых или  лиц, заболевших после 
совершения преступления психическими расстройствами обязательное условие для 
следователя – это  производство  судебно – психиатрической экспертизы. При этом 
направление этих лиц на  экспертизу допускается только в случае доказанности, что 
уголовное дело возбуждено за совершенное психически больным  преступления и ведется в 
отношении его расследование. Производство следственных действий и экспертизы должны 
вестись  с участием лица, совершившего преступление. В случае невозможности участия 
лица, в силу его психического состояния, следственные действия не проводятся, о чем 
следователь составляет протокол.  

Следует иметь в виду, что никакие меры пресечения, в виде содержания под стражей 
и др.  к психически больным, совершившим преступление  не  применяются..Орган 
дознания, следователь с момента установления факта психического заболевания лица, 
совершившего преступление,  но не представляющее опасности для окружающих, должен 
вынести постановление о передаче психически больного под присмотр родственников, 
опекунов, попечителей с уведомлением органов здравоохранения.(ч. 2 ст. 512 УПК). 

 В случае отказа родственников, осуществлять присмотр за заболевшим лицом в 
отношении него  может быть применена мера безопасности в виде помещения в 
медицинский стационар.  

Вопрос о помещении лица в медицинскую организацию в связи с необходимостью 
применения к лицу меры безопасности следователь, должен согласовать с прокурором, 
после чего ходатайствовать перед следственным судьей о принятии таких мер. 

Следственный судья, изучив материалы следователя, рекомендации эксперта-
психиатра  выносит постановление  с указанием вида   психиатрической больницы, в 
которую помещается больной. Если ранее в отношении такого больного подозреваемого 
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следователем было вынесено постановление о взятии под стражу (арест), следственный 
судья должен отменить  эту меру пресечения. 

Существенной особенностью предварительного расследования дел данной категории 
является то, что в отношении невменяемого или лица, заболевшего  душевной болезнью,  
после совершения преступления, не выносится постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого и не составляется  обвинительное заключение 

Возможны случаи, когда  при расследовании уголовного дела,  кто-либо из соучастников 
может совершить деяние в состоянии психического заболевания или заболеть психическим 
расстройством после совершения преступления, тогда  дело в отношении его должно быть  
выделено в отдельное производство до выздоровления  (ст. 514 УПК). 

Следует иметь в виду, что лица, в отношении которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского характера, обладают  процессуальными правами 
подозреваемого и обвиняемого, предусмотренные  статьями. 64 и 65  УПК. 

Участие на предварительном следствии, в судебном разбирательстве о применении 
принудительных мер медицинского характера  в отношении психически больного лица 
участие адвоката, законного представителя лица  является обязательным. 

Согласно ст. 516. УПК  ближайший родственник  признается законным 
представителем данного лица для участия по делу на основании постановления 
следователя или прокурора либо по постановлению суда. При  отсутствии  близких 
родственников к участию в деле привлекаются  органы опеки и  попечительства. 

Уголовные дела о  применении  к психически больному принудительных мер 
медицинского характера   заканчивается вынесением  следователем  постановления: 

1) о прекращении дела производством,  в случаях, предусмотренных ст. 35 УПК 
(обстоятельства исключающие ответственность) или 2) о направлении дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера (  ч.3 ст. 288 УПК). 

Разбирательство дел о применении принудительных мер медицинского характера  
проводится по общим правилам судебного производства и особенность его заключаются в 
том, что судебное заседание  проводится без участия лица, в связи его невменяемостью или 
психического заболевания. 

Уголовные  дела о применении принудительных мер медицинского характера 
рассматриваются  единолично судьей  районного и приравненном к нему суда. 

Судебное следствие начинается с изложения прокурором доводов о необходимости 
применения к лицу, совершившему преступление в состоянии невменяемости 
принудительных мер медицинского характера. Во время судебного следствия  обязательно 
должен участвовать защитник.   

В процессе судебного разбирательства дела судья должен исследовать  и разрешить 
предусмотренные следующие вопросы: совершило ли деяние лицо, в состоянии 
невменяемости; заболело ли данное лицо после совершения преступления психическим 
расстройством, делающим невозможным назначение или исполнение наказания; 
представляют ли болезненные психические расстройства лица опасность для него или других лиц 
либо возможность причинения им иного существенного вред, подлежит ли применению 
принудительная мера медицинского характера, и какая именно (а; ст. 520 УП). 

Наряду с исследованием  и разрешением дела, суд в своем постановлении должен 
также разрешить, указанные в .390 УПК следующие вопросы:   
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1) в чью пользу и в каком размере  удовлетворить гражданский иск, а в случае 
отсутствия гражданского иска,  подлежит ли возмещению причиненный материальный 
ущерб; 

2) как поступить с имуществом, на которое наложен арест  для обеспечения 
гражданского иска или возможной конфискации: имущества; 

3) как поступить с вещественными доказательствами  
Следует знать, что особенностью судебного заседания по делам душевно больных 

является отсутствие  последнего слова подсудимого. 
Судья  выслушав,  выступления прокурора и защитника   удаляется в совещательную 

комнату, где по результатам рассмотрения дела, выносит постановление. 
В постановлении судья, признав доказанным, что деяние, совершено подозреваемым в 

состоянии невменяемости или, что это лицо после совершения преступления заболело 
психическим расстройством,  и оно не подлежит наказанию,  освобождает его  от уголовной 
ответственности или от наказания и  применяет  к нему принудительные меры медицинского 
характера. 

Следует отметить, что суд  может вынести постановление о прекращении дела и о 
неприменении принудительных мер медицинского характера, ели будет установлено, что  
психически больной,  не представляет общественной опасности по своему психическому 
или болезненному состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести, 

Судья вправе вынести постановление о прекращении дела при недоказанности,  
участия  психически больного в совершении деяния, также же, при  отсутствии события 
уголовного правонарушения; в соответствии с  ч. 1 ст. 35УПК, и ч.1 ст. 36 УПК, вне 
зависимости от наличия и характера заболевания лица. О своем решении суд должен  
поставить в известность органы здравоохранения. 

В постановлении судья  должен решить вопросы гражданского иска, вещественных 
доказательств, процессуальных издержек, а также указать порядок апелляционного 
обжалования либо опротестования приговора в соответствии  ст. 401УУПК. 

В случаях, когда лицо, в отношении которого применена принудительная мера 
медицинского характера, участвовало в судебном разбирательстве дела, он вправе лично или с 
помощью защитника обжаловать постановление суда.. 

Суд своим постановлением вправе возвратить дело для производства дополнительного 
расследования и дальнейшего направления дела в общем порядке, если установит, что 
психическое расстройство лица,  не установлено или что заболевание лица, совершившего 
преступление, не устраняет применения к нему мер наказания. 

В случае  прекращении дела по основаниям, указанным в ст.521 УПК, судья должен 
направить в пятидневный срок копию постановления суда в органы здравоохранения, которые 
должны решить  лечить его в стационаре или направить  его в психоневрологическое 
учреждение ждя лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. 

Постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера 
обращается к исполнению органами здравоохранения (администрацией   психиатрических 
больниц)... 

Суд прекращает или изменяет принудительную меру медицинского характера в случае 
такого психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении 
ранее назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной меры 
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медицинского характера. Суд продлевает принудительное лечение при отсутствии оснований 
для прекращения или изменения принудительной меры медицинского характера. 

О прекращении, изменении или продлении, а равно об отказе в прекращении, 
изменении или продлении применения принудительной меры медицинского характера суд 
в совещательной комнате выносит постановление, которое затем оглашает в судебном 
заседании.  

Если лицо, к которому вследствие его заболевания психическим расстройством, после 
совершения преступления, была применена принудительная мера медицинского характера, и 
он заключением комиссии врачей- психиатров, будет признан выздоровевшим, судья должен 
вынести постановление о прекращении применения принудительной меры медицинского 
характера 

 В таком случае судья направляет дело для  возобновления досудебного расследования. 
на общих основаниях. После окончания расследования, дело направляется прокурору для 
утверждения обвинительного заключения и передачи в суд  для рассмотрения в общем порядке. 

 Следует иметь в  виду, что время, проведенное  психически больного в медицинском 
учреждении, засчитывается в срок отбывания наказания (ст. 520 УПК).  Постановление о 
применении принудительной меры медицинского характера обращается к исполнению 
судом первой инстанции. 
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Резюме 
В статье рассмотрены вопросы судопроизводства по применению   принудительных 

мер медицинского характера к лицам, совершившие общественно –опасные деяния. 
 

Түйін 
Мақалада ессіз күйдегі адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 

қолдану туралы істер бойынша сот ісін жүргізу мәселелері қарастырылған. 
 

 
МIНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНДА АУЫТҚУЛАРЫ БАР  

БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Расулина С.,  
магистрант 

 
Бұл мақалада жеткіншектердің мінез-құлық ауытқуларының психологиялық 

ерекшеліктері қарастырылған. Теориялық талдау жасай отыра, девиантты мінез-
құлыққа итермелейтін биологиялық және әлеуметтік факторлар белгіленген. 
Жасөспірімдердің жеке тұлғалық және рухани дамуына назар аудару қажеттілігі 
сипатталған.   

Түйін сөздер: жасөспірім, мінез-құлық, ауытқу, девиантты, психологиялық 
ерекшелік.  

 
Тәуелсiз елiмiздiң қазiргi даму кезеңi, қоғамның барлық саласындағы қозғайтын 

iстерiн қайта құрумен, әлеуметтiк-саяси және экономикалық  қарым-қатынастардың 
өзгеруiмен сипатталады. Бұл жағдай жеткiншектердiң әлеуметтiк жағдайдағы дамуына 
үлкен өзгерiстер келтiредi, яғни олардың мiнез–құлқыларының дұрыс қалыптасуы мен 
ауытқуына әсерiн тигiзедi. Әсiресе мiнез-құлқында ауытқуы бар балалардың сана-сезімі, 
жөнiндегi мәселе зерттеушiлердiң назарын аударуда. 

Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқуы жайлы мәселе кең шеңберде 
зерттеушiлердiң назарын аудартуда. Алайда, бiрiншi кезекте мiнез-құлықтың ауытқуы мен 
зерттелу мәнiне зер салайық. Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқығаны жөнiндегi 
мәселе, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтiк, дәрiгерлiк және заң тұрғысында әртүрлi 
терминологиялармен қарастырылады. Жалпы әдебиеттердi талдау негiзiнде, бұл мәселенiң 
өзегiнiң ашылуы келесi реттегi терминдерге, яғни  “эмоционалды-ерiктiк сфераның 
ауытқуы”, “аффективтi сфераның ауытқуы”, “дисгармониялық тұрғыда психиканың дамуы”, 
“девианттi мiнез-құлық”, “делинквенттi мiнез-құлық”, “тұлғалары патологиялық тұрғыда 
қалыптасқан балалар”, “тәрбие тұрғысына көнбейтiн қиын балалар” және т.б. түсiнiктерге 
түйiнделетiнi көрсетiлдi. Мiнез-құлық - адамның күнделiктi өмiрiндегi тұлғалық 
қасиеттерiнiң көрiнiс беру формаларының бiрi болып саналады. 

Белгiлi психолог, ғалым С.Л. Рубинштейн [1] өз еңбегiнде, мiнез-құлықтан, қоршаған 
ортамен ағзаның байланысын жүзеге асыратын  үйымдастырылған iс-әрекеттi белгiлi түрде 
айыруға болады, - деп сипаттаған. К.К. Платонов “мiнез-құлық” терминiне кең танылған 
тарихи жинақталған мағынаны бекiтуiн ұсынған, яғни мiнез-құлық - бұл оның субъективтi 
құрамдарын ескермей-ақ, iс-әрекеттiң сыртқы көрiнiсi болып табылады, деп белгiлейдi. 

Кеңес психологиясында девианттiлiктi, яғни мiнез-құлықтың ауытқығанын қоғамдағы 
құқыққа немесе адамгершiлiктiк-өнегелi қалпына қарсылық бiлдiретiн жеке қылықтар және 
қылықтардың жүйесi деп түсiндiредi. Л.И. Божович, В.А. Крутецкий, Т.В. Драгуновтiң 
зерттеулерiнде, жалпыға бiрдей мектеп оқушылырының көбiсiнде, өз жасына сай 
адамгершiлiктiк-өнегелi ұғымдар дұрыс талқылауы көрсетiле отырып, барлық жастағы 
оқушыларда мiнез-құлықтың адамгершiлiктiк нормалары жөнiнде бiлiмi дұрыс бола 
бермейтiнi де анықталған. Мұндай бұрмалы бiлiмнiң себебi: тәрбие үрдiсiнiң дұрыс 
басқармағанында, дұрыс түсiнбеген фактiлерге зейiндi көбiрек бөлгендiкте, ересектердiң 
әрекетiн өз бетерiнше талдауға талаптануында деп түсiндiрiледi.   

Қазақстан ғалымдарының зерттеулерінде осы тұрғыдағы мәселе көбінесе 
педагогтардың және психологтардың, яғни Шалгимбаев Т.М., Айдарбеков К.А., 
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Ескендирова А.У., Трифонов В.В. және т.б. еңбектерінде қарастырылған. А.У. 
Ескендированың «Түрлі факторларға байланысты жасөспірімдерде агрессивтіліктің пайда 
болуының психологиялық ерекшеліктері» атты жұмысында жасөспірімдер мінез-
құлықтарында агрессивтіліктің пайда болуы әр түрлі факторлармен байланысты болуы 
дәлелденен 2. Аталған зерттеулердің ішінен Т.М. Шалгимбаевтің «Мінез-құлық 
дезадаптивтік жасөспірімдердің тұлғалық қасиеттері мен тұлғааралық қатынастар 
ерекшеліктері және оларды келтіру жұмысында есепке алу» атты ғылыми зерттеуінде 
мінез-құлықтарында ауытқулары бар жеткіншектердің ерекшеліктері кешенді түрде 
қарастырылған. Сондай-ақ, жасөспірімдердің агрессивтілік мінез-құлықтарының түрлерінің 
ерекшеліктері көрсетіліп, түзету жұмыстарының бағдарламалары ұсынылған [3]. 

Девианттi мiнез-құлық деп, - жалпы қоғамдық ережеден, психикалық денсаулық 
ережесiнен, мәдени немесе адамгершлiктiк ережесiнен ауытқыған тәртiп жүйесiн айтады. 
Девиантты мiнез-құлық екi дәрежеге бөлiнедi:    

1) психопатологияның жасырынды немесе айқынды болуынмен түсiндiрiлетiн, 
психикалық денсаулық қалпынан ауытқыған мiнез-құлық; 

2) әлеуметтiкке қарсылық бiлдiрушi мiнез-құлық, яғни әртүрлi әлеуметтiк, мәдени 
әсiресе құқық ережелерiн бұзушылар. 

Белгiлi психолог Л.С. Выготский “қиын балалық шақ” кезеңiн  талдау кезiнде, оның 
барлық факторларының болу мүмкiндiктерiн, яғни жеткiншектердiң биологиялық, 
әлеуметтiк-мәдени және психологиялық жетiлуiн ескеру қажет, деп белгiледi. Өйткенi, 
қандай да бiр аймақта ауытқылардың болуы, әлеуметтiк бейiмсiздiлiке әкеледi. Сонымен 
қатар,  Л.С. Выготский әр түрлi факторларды бағалауының қауiптiлiгi жөнiнде ескере 
отырып, факторлардың барлық жиынтығының ықпалын кешендi тұрғыда қарастырылуының 
маңыздылығын дәлелдедi [4].     

Балалар мен жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқығаны – бұл өзiнiң негiзiнде 
түрлi биологиялық және әлеуметтiк себептерге ие болған ауытқылардың ауқымды тобы. 
Девиантты мiнез-құлықтың дамуының негiзгi себебi биологиялық факторлар бола 
бермейдi, бiрақ олардың алдын болжаушы негiз ретiндегi орны аса маңызды. Девиантты 
мiнез-құлықтың биологиялық негiзi, тұқым қуалаушы факторлар және ананың ауыр аяқ 
кезiндегi түрлi сыртқы жағымсыз жағдайлардың әсер ету салдары да болуы мүмкiн. Соңғы 
жылдары керi экологиялық факторлар, әсiресе жоғары радиация әрекетi өзектi 
мәселелердiң бiрiне айналуда. Аталған факторлар ата ананың генетикалық аппараттын 
өзгеруiне әкелуi ықтимал, соның салдарынан түрлi аурулардың пайда болуы айдан анық.  

Соңғы жылдарда зерттеушiлердiң назары акселерация және инфантилизм 
мәселелерiне аударылуда. В.С. Кулакова, К.С. Лебединская, А.Е. Личко мәлiметтерi 
бойынша жыныстық жетiлу аралығының үйлеспеуi орталық жүйке жүйесiнiң органикалық 
тұрғыда жетiлмеген балалар мен жеткiншектердiң мiнез-құлық ауытқығаның кепiлi 
ретiндегi аса маңызды факторларының бiрi болып табылады [5]. Сонымен, акселерация, 
бұл жыныстық даму қарқындылығының жылдамдылығы және ақыл-ой, қабiлет, қажеттiлiк 
сияқты психикалық iс-әрекеттiң тез дамуы болып табылады.  

Р.Г. Ильешева мiнез-құлық ауытқуының мүмкiндiгiн туғызатын биологиялық 
факторларға психикалық және физикалық даму, жетiлу қарқындылығының үйлеспеу 
кезiнде пайда болатын “қайшылық” жатады деп белгiледi [6]. 
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Мiнез-құлықтың ауытқығанына тек психикалық, физикалық инфантилизм немесе 
акселерациясының өзi ғана емес, сонымен қатар, ақыл-ой және дене дамуы арасындағы 
сәйкессiздiгi де маңызды орын алады. Инфантилизмнiң белгiлерi ықшамдалып, орнын 
толтырады.  

Мiнез-құлықтың ауытқыған генезiнде маңызды орын алушы әлеуметтiк факторлар 
қатарына тәрбие мен қоршаған ортаның жағымсыз жағдайлары да жатады. В.В. Ковалевтiң 
мәлiметi бойынша, қоршаған ортаның ұзақ уақыт бойындағы жағымсыз әсерiнiң 
салдарынан жеткiншектердiң “тұлғасының патологиялық дамуы” қалыптасуы мүмкiн. 
Әлеуметтiк факторлар түрткi болған мiнез-құлық ауытқылары арасында шағын әлеуметтiк 
және педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған құбылыстармен байланысты патологиялық 
тұрғыға жатпайтын түрлер маңызды орын алады. 

Бұл кезеңде, ұзақ уақыт бойында көбiнесе ерте балалық шақтан келе жатқан, 
қоршаған орта мен тәрбиенiң жағымсыз жағдайлары ерекше орын алады. Ол әсiресе, 
қараусыз қалу жағдайларымен және тұрақты түрде ақпараттардың жетiспеушiлiгiмен 
байланысты болады. Мұның салдарынан баланың танымдық iс-әрекетi, еңбектiң жүйелi, 
дербес дағдылыры, ерiктiк және адамгершiлiктiк-өнегелi нұсқауларының қалыптасуы 
баяулай түседi. 

Шағын әлеуметтiлiк пен педагогикалық тұрғыда қараусыз қалу құбылыстарымен 
байланысты жеткiншектерде мiнез-құлықтың ауытқығаны мен әлеуметтiк ортаға қарсылық 
бiлдiру түрлерi жиi кездеседi. Жеткiншектердiң мiнез-құлықтарының ауытқығанына 
себепкер болатын әлеуметтiк факторлар қатарына педагогикалық тұрғыдан қараусыз 
қалған жағдайлар кiредi. Бұл термин көбiнесе педагогикалық үрдiстiң кемiстiгiмен 
байланысты жүйелi тұрғыда үлгермеушiлiктiң нәтижесiнде болатын аффективтi 
сфераларындағы ауытқыларыдың қалыптасуымен сипатталады.  

И.А. Невский өзiнiң зерттеулерiнде бiлiмдердi меңгеру тиiмдiлiгiне бөгет жасайтын 
және педагогикалық қараусыздықтың қалыптасуына әкелетiн педагогикалық үрдiстiң негiзгi 
жағымсыз сәттерiн бөлiп көрсетедi: оқу iс-әрекетiнiң әдiстемелерi мен мазмұнынның дұрыс 
ұйымдастырылмағаны; балалар мен жеткiншектердiң психикалық мүмкiншiлiктерiне сәйкес 
келмейтiн, мектептегi тәрбие құрылымының ықпалы. Алайда, “педагогикалық қараусыздық 
- әлеуметтiк қараусыздық – кәмiлет жасына толмағандардың құқық бұзушылығы” жайлы 
мәселесiн жағымсыз шағын әлеуметтiк ортаның әсерiнiң нәтижесi ретiнде қарастыра 
отырып, педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған баланың жеке психикалық қасиеттерiнiң 
ролiне бiрнеше мәрте нұсқау жасады. Оның iшiнде денсаулық пен психикалық дамудағы 
эмоционалды-ерiктiк дисгармоникалыққа, психофизикалық инфантилизм мен басқа да 
ауытқуларға зейiн аударды [5]. 

Шипицына Л.М. өз зерттеулерiнде мектепке бейiмсiз болу себептерiнiң арасынан 
бiрнеше мәселелердi, яғни әлеуметтiк, медициналық, психологиялық және педагогикалық 
тұрғыда бөлуге болады, деп белгiлеген. Әлеуметтiк сипаттағы мәселе баланың жетiм болу 
дәржесiнен, сәтсiз отбасынан және сәттi отбасындағы балалардың, оларға немғұрайлым, 
жеп көрушiлiк көрсету қарым-қатынасынан пайда болады. Медициналақ сипаттағы мәселе 
денсаулық жағдайындағы патологиялық ауытқымен байланысты. Ата-аналарын 
жоғалтуымен немесе сәтсiз отбасының болуымен байланысты психикалық травмамен 
қамтамасыз етiлетiн невротикалық күйлер, делинквенттi балалардың көпшiлiгiнде 
байқалады. Психологиялық сипаттағы мәселе, ата-аналардың балаларына мейрiмдiлiк, 
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сүйспеншiлiктi жеткiлiктi түрде көрсетпеуiне байланысты жиi анықталады. Бұл фактор, 
тұлғаның әрi қаратай қалыптасу кезеңiне айтарлықтай iз қалдырады. Педагогикалық 
сипаттағы мәселе, әлеуметтiк-педагогикалық тұрғыда қараусыз қалумен, девианттi мiнез-
құлықпен, психопатологиялық көрiнiстер мен жалпы психикалық дамымаушылықтың 
үйлесуiмен тығыз байланысты, ал бұл өз кезегiнде қалыпқа келтiру үрдiсiн қиындатады. 
Әлеуметтiк-психологиялық бейiмдiлiктiң ауытқуы әлеуметтiк ортамен тұлға қарым-
қатынасының дисгармонизациясына әкеледi [6]. 

Сонымен мiнез-құлықтың факторлары жеке жүрмей, мiнез-құлықтың дамуына әртүрлi 
жағымсыз үлеспен әрекет етушi жағдайлардың әрекеттестiгiн көрсетедi. Л.Г. Кулагин 
“Оқудың сәтсiздiгi мен мiнез-құлық ауытқуының қайнар бұлағы физикалық және 
психикалық денсаулық жағдайындағы әртүрлi ауытқылардың әлеуметтiк, педагогикалық 
тұрғыдан қараусыз қалуында жатыр… Көп жағдайда мiнез-құлықтын ауытқуы туа пайда 
болған психикалық және физиологиялық кемiстiктердiң себептерiнен ғана емес, сонымен 
қатар, жанұя мен мектепте дұрыс тәрбие бермегеннiң салдарынан болады”, деп дәрiптедi 
[8]. 

Биологиялық, психологиялық, отбасы және басқада әлеуметтiк-психологиялық 
жағымсыз факторлардың үйлесуi, жеткiншектердiң барлық өмiрiн бұрмалай отырып, мiнез-
құлық ауытқуының әртүрлi формаларында көрiнiс алады. 

Ильешева Р.Г. мiнез-құлық ауытқуының пайда болуына психо-әлеуметтiк себептер көп 
жағдайда, жетекшi болып саналады, деп белгiледi.  Олар жағымсыз биологиялық 
негiздермен үйлесе отырып, жеткiншектердiң мiнез-құлықтарын уақытша немесе тұрақты 
ауытқушылықтарға әкеледi [7]. 

В.В. Ковалев, А.Е. Личко өз еңбектерiнде, қоршаған ортамен әрекеттестiкте пайда 
болатын және осы кезеңде мiнез-құлықтарын қалыптасуына ықпалын тигiзетiн, жеткiншек 
жасына тән психологиялық реакцияларындағы балалық және ересектiк ерекшелiктерiнiң 
бiр уақытта үйлесуi жөнiндегi мәселенi зерттеген. Авторлар жеткiншек жасына тән мiнез-
құлықтың бiрнеше реакцияларын сипаттайды: эмансипация реакциясы; “терiс нәрсеге 
елiктеу” (иммитация) реакциясы; топталу реакциясы; әуестену реакциясы; жыныстық 
әуестiгiмен қалыптасатын реакциялар. 

Девианттi мiнез-құлықтың патологиялық формасы – психологиялық ауытқушылықтың 
тұлға патологиясымен жанасуының түсiнiгi. Мiнез-құлықтың бұл формалары кең таралған 
балалар мен жеткiншектер  психиатриясындағы патологиялық ситуативтi-тұлғалық 
реакциялар, тұлғаның психогендiк патологиялық қалыптасуы, ақыл-ой  жетiспеушiлiгiнiң 
шекаралық формалары және психикалық даму қарқындылығының тежелуi сияқты 
шекаралық жүйке-психикалық ауытқуларында байқалады. Мiнез-құлықты патологиялық 
және патологиялық емес деп жiктелуi, бiлгiлi бiр қиындықты тудырғанымен, өте маңызды 
болып саналады, өйткенi мiнез-құлықтың патологиялық емес ауытқушылық формалары ең 
алдымен психологиялық, педагогикалық әлеуметтiк түзету жұмыстарын қажет етсе, ал 
патологиялық формасы, психолог пен дәрiгерлердiң бiрiккен жұмысын, медикаментоздық 
терапияны талап етедi. 

Болашақ ұрпақтың, әсiресе мiнез-құлқында ауытқуы бар балалардың терiс жолға 
түспеуiн, адамгершiлiктiк-өнегелi қасиеттерiнiң жоғары және iзгi ниеттi азамат болуына, 
олардың тұлғасының дұрыс дамуын жүйелi тұрғыда қарастыру маңызды болып табылады.  
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Резюме 
В данной статье рассмотрены психологические особенности нарушений в поведении 

подростков. Посредством теоретического анализа определены биологический и 
социальный факторы, способствующие девиантному поведению. Охарактеризована 
необходимость личностного и духовного развития подростков.    

 
Summary 

This article examines the psychological characteristics of behavior disorders in adolescents. 
By theoretical analysis, the biological and social factors that contribute to deviant behavior. 
Characterized by the need for personal and spiritual development of young people. 
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"Қазақ қоғамының тарихындағы әдеттік-құқықтық нормалар" тақырыбына 

жазылған мақалада қазақ даласындағы құқықтық өмірді реттеп отырған әдеттік-
құқықтық нормалар тарихы жайында айтылады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы – 
жазылмаған құқық, ол құқықтық дәстүрлер жиынтығы.  Макалада қазақ әдет-ғұрып 
құқығының ғасырлар бойы қалыптасуы және өзінің даму тарихы барысында бірқатар 
кезеңдерден өтуі, оған басқа құқықтық жүйелер, мысалы мұсылман құқықтық жүйесі, 
Ресей империялық заңдары, көршілес монғол-ойрат заңдарының әсері зерттелген. Қазақ 
әдет-ғұрып құқығының даму тарихын қарасақ, ол өзінің түп-тамырымен өткен 
ғасырлар қойнауына кеткендігі қарастырылған. 

Түйін сөздер: әдет, құқық, норма, тарих, дәстүр. 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы – жазылмаған құқық, ол құқықтық дәстүрлер жиынтығы 
болып табылады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы ғасырлар бойы қалыптасты және өзінің даму 
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тарихы барысында бірқатар кезеңдерден өтті, оған басқа құқықтық жүйелер, мысалы 
мұсылман құқықтық жүйесі, Ресей империялық заңдары, көршілес монғол-ойрат заңдары 
көп әсер етті. Егер қазақ әдет-ғұрып құқығының даму тарихын қарасақ, ол өзінің түп-
тамырымен өткен ғасырлар қойнауына кетеді. Қазақ әдет-ғұрып құқығы нормаларының 
өзге де әлеуметтік нормалармен қатар пайда болып, дамуы, қалыптасуы сонау сақ, үйсін, 
ғұн дәуірінен басталады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы XX ғасырға дейін, дәлірек айтсақ, 1917 
жылға дейін қолданылып келді. Қазақ әдет-ғұрып құқығының қайнар көздері болып 
құқықтық дәстүрлер, қазақ әдет-ғұрып құқығының кодификациясы, билердің соттық 
прецеденттері, ереже, шариғат нормалары есептеледі. Қандай да болмасын формада 
көрініс тапқанына қарамастан тәжірибеге қарап, қазіргі заманғы демократиялық түрдегі 
қоғамды авторитарлы, тоқырауда қалған қоғамнан қателеспестен ажырата аламыз. Бірақ 
өзін демократиялық деп жариялаған қоғам, өзін жалпыхалықтық деп жариялаған мемлекет 
шын мәнінде өз атына сай ма, жоқ па деген мәселе маңызды болып табылады. Мәселен, 
әдет-ғұрып құқығы демократиялық қағидаларға негізделе отырып, өзінің көптеген нақты 
байланыстары мен заңдылықтарының демократиялылығымен сипатталады, бірақ әрқашан 
мемлекеттік идеологияға сәйкес келмейді. Бір жағынан, әдет-ғұрып құқығы шын мәнінде 
халықтық болып табылады, дәлірек айтқанда, демократиялық құқықтық жүйенің дамуының 
бастапқы стадиясы қызметін атқарады. Екінші  жағынан - әдет-ғұрып құқығын нақты бір 
тарихи кезеңдегі рухани, құқықтық мәдениеттің тұтастығы, өзара байланыстылығы мен 
сабақтастығы ретінде қарастыруға болады. Мұндай тұтастықтағы заңдылықтарды дұрыс 
бағаламау жалпы алғандағы құқықтық мәдениетке төмен баға беруге соқтырады [1, С. 268]. 

Еліміздің тарихында, әсіресе Кеңес өкіметі дәуірінде әдет-ғұрып құқығы мемлекет 
және құқық тарихы саласында да, мәдениеттану саласында да, құқық философиясы 
саласында да қарастырылған жоқ. Бірақ өзге құқықтық жүйелерде де мұндай 
түсініктемелер түпкілікті сипатта болған жоқ. Әдет-ғұрып құқығы мәселелері жөнінде пікір-
талас әдетте нақты мәселелерге қатысты болатын немесе саяси бағыттағы ой-пікірлерге 
және нақты эмпирикалық тәжірибеге байланысты болды. 

Әдет-ғұрып құқығы көптеген әдебиеттерде өзіне ұқсас түсініктермен қатар 
қолданылады, мысалы әдет-ғұрып құқығы дәстүр ұғымымен теңестіріледі. Бірақ әдет-ғұрып 
құқығы әрқашан өз бастауын дәстүрлерден алмайды. Әдет-ғұрып құқығы – мазмұны мен 
даму деңгейі, адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынастары белгілі бір әлеуметтік 
топтың немесе қоғамның сана-сезімінің көрінісі ретінде қарастыруға болатын тұтастықтағы 
ұғым. Әдет-ғұрып құқығы терминінің өзінің көпқырлылығы мен көп мағыналылығы оны 
қолдануда және зерттеуде елеулі қиындықтар тудырады [2, С. 153]. 

Әдет-ғұрып құқығында адамдардың өзара қарым-қатынастарының құрылымы нақты 
анықталған. Ол құрылым қазіргі заманғы құқықта да бар. Бұл құқықтық дамудағы 
сабақтастықты анықтауға негіз болады. Әдет-ғұрып құқығында құқықтар мен міндеттер 
ұғымы бөлінбеген, олардан жауапкершілік ұғымы да бөлінбеген күйде еді. Бірақ жеке 
тұлғаның құқығы қауымның (рудың, тайпаның, қоғамның) құқығынан бөлінбеген, ал 
жауапкершілік қоғамнан аластатушылық сипатта болды, яғни Кеңес дәуіріндегі 
зерттеушілер арасында әдет-ғұрып құқығында дамыған құқықтағыдай (қазіргі 
замандағыдай) мәмілегерлік шешімге келу жоқ деген қате пікір орын алған. Сондықтан 
әдет-ғұрып құқығын алғашқы қауымдық, ерте кездегі, көне сипаттағы деп, т.б. атайды. Бұл 
тұрғыдан алып қарағанда, әдет-ғұрып құқығы деп әртүрлі негіздер бойынша (біріккен 
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еңбектің, күнделікті өмірдің, туыстықтың, көршілестіктің, ортақ этникалық бірліктің, т.б.) 
біріккен адамдар арасында топтық негізде қалыптасқан әрекеттердің жиынтығы түсініледі. 
Зерттеулерге қарағанда, бұл құқықтар келісімнің негізінде, яғни олардың қажеттілігіне 
сенімнің негізінде қалыптасады. Ол ережелерді орындау ерікті түрде болады, бірақ оған 
қоғам, ру, тайпа қадағалау жасайды және орындалмаса әртүрлі сипаттағы шаралар 
қолданады.  

Әртүрлі нақты факторлардың әсер етуі, әдет-ғұрып құқығының жазылмаған сипатта 
болуы, әрі бұл жөніндегі деректердің әртүрлілігі әдет-ғұрып құқығы мәселелерін 
қарастыруда қиындықтар тудырады. Бірақ бірқатар ортақ белгілердің: ортақ 
территорияның, тілдің, тарихи тәжірибенің, іс жүргізу әдістерінің болуы әдет-ғұрып 
құқығын ұлттық мәдениеттің бөлігі ретінде қарастыруға негіз болады. 

Әдет-ғұрып құқығына төмен баға берудің бірқатар себептерін атап айтуға болады: а) 
саяси себеп, дәлірек айтқанда Ресей империясының отарлау саясатының жүргізген негізгі 
бағыттары, Кеңес өкіметі дәуірінің ұстанған саясаты қазақ әдет-ғұрып құқығына жоғары 
баға беруге кедергі болды. Дегенмен де, қазақ әдет-ғұрып құқығы өзінің өміршеңдігімен 
сипатталатындығын естен шығармау қажет. Отарлаушылық саясаттың ықпалына 
қарамастан, көптеген орыс, шетел зерттеушілері, саяхатшылары мен патша тапсырмасымен 
келген орыс чиновниктері (А.И. Левшин, А. Янушкевич, И. Крафт, Д. Андре, т.б.) қазақ 
құқығының басты қағидаларының демократиялық сипатта болғандығын атап айтқан еді; б) 
құқық – мемлекеттің емес, қоғамның туындысы болып табылады және осы қағиданы 
ескермеген заңгерлердің әдет-ғұрып құқығына деген теріс көзқарасының болуы оған 
төмен баға беруге себеп болды; в) Кеңес өкіметі дәуірінде әдет-ғұрып құқығын зерттеуші-
ғалымдардың өздері репрессияға ұшырап, еңбектері жойылғаны белгілі. Осының өзі әдет-
ғұрып құқығына оңды баға беруге кедергі болды. Сондықтанда қазақ әдет-ғұрып құқығын 
зерттеуді кеңейту, әрі тереңдету қазіргі күннің өзекті мәселесі болып табылады.  

Әдет-ғұрыптар адамдар арасындағы қоғамдық қарым-қатынастарды реттеуші ретінде 
бізге көне заманнан белгілі. Мемлекеттік билік тарапынан мақұлданған әдет-ғұрыптар 
құқықтық мәнге ие болатын және осыдан кейін әдет немесе заң деп аталатын. Сонымен 
қатар, қазақ әдет-ғұрып құқығында жол, жора, жарғы терминдері де қолданылды. Қазақ 
Хандығының басқарушылары үнемі қазақ әдет-ғұрып құқығының кодификациясын жасап 
отырған. Олардың ішінде XVІ ғасырдың басында жасалған “Қасым ханның Қасқа жолы,” 
“Есім ханның Ескі жолы,” Тәуке ханның “Жеті Жарғысы” атты заң жинақтары белгілі. Бұл 
топқа қазақ әдет-ғұрып құқығының кейінгі, XІX ғасырдағы қайнар көзі болып табылатын 
“Ережелерді” де жатқызуға болады. Қазақ әдет-ғұрып құқығының бұл жинақтары жайында 
қысқаша айтып өтетін болсақ. 

“Қасым ханның Қасқа жолы” – Қасым хан (1511-1523) хандық құрған тұста халыққа 
және билерге сүйеніп, бұрынғы заңға өзгерістер енгізіп, дамытып, қабылданған құқықтық 
нормалардың жиынтығы. Бұл құқықтық актінің түпнұсқасы бізге жетпеген, бірақ көптеген 
зерттеуші-ғалымдардың пікірінше ол бес бөлімнен құралған: 

 Мүлік заңы (мал-мүлік, жер-су дауларына байланысты бөлім); 
 Қылмыс заңы; 
 Әскери заң; 
 Елшілік заң; 
 Жұртшылық заңы. 
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“Есім ханның Ескі жолы” – Есім хан (1598-1645 жж.) Қасым шығарған заңдарға 
толықтырулар мен өзгерістер енгізіп, “Есім ханның Ескі жолы” деп аталған заң жинағын 
жасады. Қазақ тарихындағы бұл заң жинағының да түпнұсқасы бізге жеткен жоқ.  

Бізге түгел болмаса да келіп жеткен қазақ әдет-ғұрып құқығының ірі жинақтарының 
бірі – Тәуке ханның “Жеті Жарғы” заңы. Бірақ бізге бұл заң жинағының XІX ғасырда 
Г. Спасский мен А.И. Левшин жазып қалдырған кейбір фрагменттері ғана жеткен. Дегенмен 
де, XVІІІ-XІX ғасырлардағы қазақ қоғамында қолданылған құқықтық нормалардың анализі 
кейбір зерттеушілерге “Жеті Жарғы” жеті бөлімнен құралған деген негіз береді. Олар:  

 Жер дауы; 
 Жесір дауы; 
 Неке-отбасы қатынастарын реттейтін құқықтық нормалар; 
 Сотта іс жүргізу тәртібін реттейтін құқықтық нормалар; 
 Әскери іс және мемлекетті басқару саласындағы құқықтық нормалар; 
 Айып төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары; 
 Құн төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары. 
“Жеті Жарғы” заң жинағын жасауға қазақтың атақты Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, 

т.б. қатысқандығы тарихтан белгілі. “Жеті Жарғы” адам құқықтарын қорғаудағы ерекше 
құқықтық құжат болып табылғандығында дау жоқ.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы билер сотының практикасымен толықтырылып отырды. 
Прецеденттік құқық – зерттеудің қызығушылық тудыратын объектілерінің бірі болып 
табылады, ол нақты іс бойынша бидің шығарған шешімі және ол бұдан былай ұқсас істерді 
шешуде басшылыққа алынды. Қазақта ауыр дауларды оңай шешкен билер болды. Ол 
туралы қазақта “Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен” деп билер жайында айтылған 
фольклорлық деректер көп. Әсіресе мұндай шешімдерді Майқы би, Едіге би, Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би, т.б. билердің практикасынан көп кездестіруге болады. Тіпті атақты 
билердің биліктері (үкімдері) ұқсас істерді қарағанда міндетті басшылыққа алынып 
отыратын болған. Билер соты практикасының мұндай сот прецеденті әдет-ғұрып 
құқығының бастауларының біріне айналды. Оған, мысалы “Тапқан қуанады, таныған 
алады,” “Қанжыға тон сақтайды, тон жан сақтайды,” “Тұсау ат сақтайды, ат ер сақтайды, ер 
ел сақтайды,” “Қара халыққа хан ие, қара жерге халық ие,” “Бас кеспек болса да, тіл кеспек 
жоқ,” т.б. сөздері көптеген билердің даулы істі шешкенде қолданып, кейінгі билерге өсиет 
ретінде қалдыруын ерекше атап айтуға болады. 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы үнемі қалыптасып, дамып отырды. Барлық әдет-ғұрыптар 
құқықтың маңызды қайнар көзі болып табылатын билер сотының практикасымен (бидің 
билігі) толықтырылып, өзгертіліп отырды. Билердің шешімдері XІX ғасырдың екінші 
жартысына дейін ауызша сипатта болды. Олар көбінесе фольклорлық деректерден көрініс 
тапты. XІX ғасырдың екінші жартысынан бастап билердің үкім-шешімдерінің қысқаша 
мазмұны жазылған кітаптар енгізілген еді. Билер сотының үкімдері кейде жазбаша құжат 
түрінде жеке ресімделетін.           
 Қазақ даласындағы соттық прецеденттерге билер алқалы түрде қатысатын. Билер 
шешімімен қабылданған үкімдер билер сотының практикасында ұқсас істерді шешуде 
басқа билер үшін үлгі қызметін атқарған. Билер дауға үкім айтқан кезде Майқы би, Едіге би, 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, т.б. атақты билердің шешімдеріне сілтеме жасайтын. 
Мұның өзі қазақ әдет-ғұрып құқығындағы соттық жүйенің өте жоғары деңгейде 
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болғандығының көрінісі, себебі даулы істі алқалы түрде қарастырған кезде белгілі бір 
құқықбұзушының кінәлі-кінәсіздігін анықтау оңайырақ [3, С. 147]. 

Істі сотта қарастыру кезінде қазақ әдет-ғұрып құқығы айыпталушының жасын, ақыл-
есінің дұрыстығын ескерген. 1867 жылғы “Уақытша ережелер” жобасы бойынша Батыс 
Сібірдің бас басқармасының ұйғарымында: “Билер қылмыстық істерді қарастыруды екі 
жағдайда қолға алады: 

а) тараптардың шағымы бойынша; 
б) жеке тұлғалардың шағымына қарамастан қудалауға жататын қылмыстар мен 

құқықбұзушылықтар туралы полициялық және өзге де биліктік өкілеттіктері бар 
органдардың хабарлауы бойынша,” - делінген.  

1893 жылы Тоқмақ төтенше билер съезінде бекітілген Ережеде: “Когда истца нет, и 
преступление совершено и известно обществу, которое от этого страдает … считать 
подлежащим наказанию по заявлению должностных лиц о совершенном преступлений,” – 
делінген.  

Ғылыми әдебиетте Ережелердің пайда болу дәуірі жайлы екі түрлі көзқарастың орын 
алғандығын белгілі заңгер-ғалым З.Ж. Кенжалиев орынды ескертеді. Ол: “… 
зерттеушілердің бір тобы: Т.М. Күлтелеев, Ғ.С. Сапарғалиев, Н. Өсеров, т.б. болжам-
пікірінше ережелер көшпелі қазақ қоғамына ежелден тән құбылыс. Сахара жұртының 
құқықтық өмірінің ұзына бойғы тарихында Ережелердің алатын орны бөлек. Ережелердің 
даму эволюциясы көшпелілердің құқықтық мәдениеті тарихының кішігірім бейнесін береді 
… десе, зерттеушілердің екінші тобы: С.З. Зиманов, С.С. Сартаев, С. Созақбаев, Ш. Ан-
дабеков, т.б. Ережелер XІX ғасырдың ортасында ғана пайда болған дейді. Яғни бұл 
Ережелер қазақтар Ресей империясының отары болған дәуірінің туындысы мен көрінісі,” – 
деп тұжырымдайтынын айтады [4, 254 с]. Қолда бар Ережелерге қарасақ, оларды екі 
топтан, бірі көлемді, екіншісі кішігірім көлемде, мәселелер шешілуінің көп-аздығына 
байланысты екендігін көреміз. Көлемді Ережелер қоғамдағы көкейкесті мәселелерді (жер, 
құн, барымта, жесір, мал-мүлік) қамтыса, ал кіші-гірім Ережелер бірлі-жарым мәселелерді 
(салауат, мал ұрлығы, т.б.) қамтыған.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығына Ресей империясының заңдары да, әсіресе Қазақстан 
Ресейге қосылғаннан кейін, дәлірек айтсақ, отарлау саясатын жүзеге асыру барысында 
Ресей империясының жүргізген реформаларын енгізу кезінде көп әсер етті [7, С. 97]. 

Ереже бойынша қазақтың өз жерлері қазақтардың қоғамдық пайдалануына беріледі 
деп көрсетілді, қазақтар көшіп-қонғанда әдет-ғұрып құқығы қағидаларын басшылыққа 
алды. “Ереже” бойынша қыстаулар, егер онда үй-жай, қора-қопсы болса қазақтардың жеке 
меншігінде бола алады деп көрсетілді (1868 ж. Ереженің 217-параграфы). Жеке меншікке 
күзгі жайылымдар, шабындықтар, суғарымдар да беріле бастады [5, С. 156]. 

Міндеттемелік құқыққа да өзгерістер енді. Міндеттемелік құқықта толығымен Ресей 
империясының заңдары қолданылды. Жерді жалға беру енді 1867-1868 жылдардағы 
Ережелер бойынша ауылдық, болыстық қауымдар орыс өкілдері болып табылатын 
өнеркәсіпшілерге, көпестерге өздеріне тиесілі жерлерін 30 жылға дейін жалға бере алды. 
Келісім қағаз жүзінде жасалды. Қазақтардың өз арасында қыстауларды, жайылымдарды 
жалға беру туралы келісімдер жасалып жатты. Төлем ақы ретінде мал пайдаланылды. 
Ережеде жалға беруші қауым дегенмен іс жүзінде жалға беру және оның ақысын 
пайдалану болыстар мен старшындар, билер қолында болды. Төлеңгіттер мен құлдық 
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институты жойылған соң байлардың малын бағуға кедейленген қазақтар жалданды. 
Оларды жалшы деп атады. Жалдаушы байлар мен жалшының арасында келісім ауызша 
жасалды. Еңбекақы мал түрінде төленді. Жалшының еңбегі өте ауыр болды. Неке-отбасы 
құқығына да өзгерістер енгізілді. Жесір даулары билер сотының қарауында қала берді. 
Бірақ билер сотының шешіміне уезд бастығына немесе әскери губернаторға шағым жасауға 
болатын. 1885 жылғы Семей облысы билерінің Қарамола Ережесінде әдет-ғұрып 
заңдарына өзгерістер енді. Бұл билер съезіне Абай Құнанбаев қатысқан деген дерек бар. 
75-баптан тұратын бұл Ереже әдет-ғұрып құқығының барлық салаларын жаңа кезеңге сай 
етуге әрекет етті. Қылмыстық әдет-ғұрып құқығы үлкен өзгеріске ұшырады. Бұл саладағы 
алғашқы өзгерістер 1822 жылғы “Сібір қырғыздарының (қазақтарының) Жарғысы” бойынша 
жасалған. 1854 жылғы “Сібір қырғыздарына (қазақтарына) империяның жалпы заңдарын 
қолдану туралы” заңға сәйкес империя заңдары бойынша қаралатын қылмыстардың 
қатары кеңейтілді. Талион (“қанға-қан”) принципі, кісі өліміне құн төлеу жойылды. Бірақ 
құн төлеу қазақтар арасында жалғаса берді. Оған дәлел Қарамола Ережесіндегі (1885 ж.) 
құнның құрамы туралы 26-бап. Қарамола Ережесінде “Әркім өзі үшін өзі күйеді. Малы жоқ 
деген сөз алынбасын. Бірақ құн турасындағы дауларда мал тартады. Өлтірісіп серік 
болғандар”. (62-бап), “Кескен адамның малы жоқ болса, айып орнына абақты бұйырады”. 
Бұл нормалардан қазақтардың бұрынғы қылмыс үшін ру болып ұжымдық жауапты болудың 
орнына, әркім өзі үшін жауапты деген қағиданы көреміз. Сондай-ақ абақтыға қамау да 
бұрын қазақта болмаған, тек Ресейге қосылғаннан кейін ғана қолданылды. Дегенмен 
қазақтар өз ішіндегі дауларды өздері шешуге тырысты. Қарамола Ережесінде: “Қазақтың өз 
арасында болатын дауларға орыстан яки ноғайдан уәкілдік алып кіріспесін,” – делінді (70-
бап) [6, 464 с]. 
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В данной статье рассматриваются нормы обычного права в истории казахского 
общества. Казахское обычного право имеет свои правовые традиции. В статье  
затрагивается формирование обычного права казахского общества  и его этапы в истории 
развития других правовых системах, таких как мусульманской правовой системы, законы 
имперской России, также, влияние законов монголо-ойратов, которые повлияли на 
историю развития казахского обычного права. 

 
Summary 

This article discusses the rules of customary law in the history of the Kazakh society. 
Kazakh customary law has its own legal traditions. The article touched upon the formation of 
customary law of the Kazakh society and its stages in the development of other legal systems, 
such as the Islamic legal system, the laws of imperial Russia, and the influence of the Mongol-
Oirat laws that have affected the history of the Kazakh customary law. 
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ҰЛТТЫҚ КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ МӘДЕНИ, ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТІЛДІК ТҰРҒЫДАН 

ЗЕРТТЕЛУІ 
Г. Кәдірқұлова                                                                                                                                                                    

т.ғ.к., профессор  
 
Бұл ғылыми мақала «Ұлттық киім атауларының мәдени, этнографиялық және 

тілдік тұрғыдан зерттелуі» тақырыбына арналған. 
Қазақ тілі мақтанышқа лайық, даналық пен тазалыққа толы. Саналы ұрпаққа 

берері мол. Бірақ сондай асыл қазынамызды зерттеп, таразылау бүгінгі егемендік 
жағдайдағы қазақ тілі зерттеу ғылымының өте маңызды міндеті болып табылады. 
Өйткені тілді зеттеу сол халықтың мәдениетін көтеріп, тілінің бар мүмкіншілігін 
оятуға себеп болады. Мақалада  ұлттық киім атауларын мәдени, этнографиялық және 
тілдік тұрғыдан зерттеген ғалымдардың еңбектері талданған. 

Түйін сөздер: ұлттық киім, мәдениет, этнография, тіл, зерттеу. 
 
Қазақ тілі мақтанышқа лайық, даналық пен тазалыққа толы. Саналы ұрпаққа берері 

мол. Бірақ сондай асыл қазынамызды зерттеп, таразылау бүгінгі егемендік жағдайдағы 
қазақ тілі зерттеу ғылымының өте маңызды міндеті болып табылады. Өйткені тілді зеттеу 
сол халықтың мәдениетін көтеріп, тілінің бар мүмкіншілігін оятуға себеп болады. 

Ал осы тіліміздің сан-салалы да мәнді тарихы мен мәдениетін бойына сыйыстыра 
зерттейтін тілдің этнолингвистика саласы екенін білеміз. 

Зерттеуші Е. Жанпейісов: «Этнолингвистика өзінің бітім-болмысы, табиғаты жөнінен 
жалпы тарихи категория болып табылады. Себебі ол этностың қазіргісін ғана емес, көбінесе 
өткенін зерттейді. Ал этностың өткені оның этномәдени лексикасынан айқынырақ 
көрінеді»- дейді [1, 4 б]. 

Этнолингвистиканы зерттеген ғалым М.М.Копыленко: «Этнолингвистикада этностың 
тұрмыс-тіршілігі, қазіргі болмысы мен тарихы, оның материалдық және рухани 
мәдениетінің тілдік көріністері айқындалады және жете зерттеледі»,- деп анықтайды [2, 17 
б].  

Ғалым Ж.А.Манкеева «Қазіргі тіл білімінде ұлттың рухани-мәдени қазынасы ретіндегі 
тілді зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның себебі: әр тіл өз бойында ұлт тарихын, төл 
мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, дәстүрі мен 
даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды құрылымына сәйкес ол 
жай таңбалық жүйе емес, ол-мәдениет айнасы. Олай болса, ондай жүйені зерттеуде 
дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіншілігі шектеулі екені байқалады. Себебі бұл 
арада тілдің қызметі тек коммуникативтік емес, ол (тіл) – этномәдени ақпаратты жинап, 
сақтаушы, жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде ұлтты бір бүтін етіп 
тұтастырушы»,- деген пікірі тіл мен мәдениеттің сабақтастығын, тілдің бойындағы ұлттық 
сипатты айқындай түседі [3, 15 б]. 

Қазақ тіл біліміндегі этнолексика этнографиялық, тарихи, лексика- семантикалық, 
этимологиялық, танымдық тұрғыдан қарастырылып келеді. Этнолексикалық қолданыстар 
тек атауыштық қызмет атқарып қана қоймайды, сонымен қатар олардың қарым-қатынастық 
ролі де айқын көрінеді. Этнолексика арқылы қазақ халқының дүниетанымы, ұлттық 
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ерекшелігі көрініс беріп, этнолексикаға қатысты атаулар қолданыс  барысында әр түрлі 
мағыналық реңктерді кеңінен қамтиды. Қазақ тіліндегі этнолексика, этноатаулар ауыз 
әдебиетімізде, көркем шығармаларда кеңінен қолданылып, сол ұлттың табиғатын айқын 
көрсетіп бере алады. Тіліміздегі этнолексикаға жатқызылатын атаулар этностың тілінен, сол 
этнос туралы жазылған көркем әдебиеттен орын алады және ұрпақтан- ұрпаққа ұлттық әрі 
рухани байлығымыз іспетті жеткізіліп отырады. 

Ғалым Ж.А.Манкеева тұрмыстық лексикаға былайша баға берген: «Көне тамырлы 
этнолексика халықтың этномәдени тарихы және тілдік шығармашылығы туралы баға 
жетпес «ақпарат» көзі. Оның негізін құрайтын тұрмыстық лексиканың дені - ұлттық 
материалдық мәдениеттің реликті әрі рухани байлығымыздың түбірі. Себебі бұл жүйедегі 
сөздер тек атауыштық қызмет қана атқармайды. Қазақ тіліндегі заттық мәдениетке қатысты 
атаулар немесе тұрмыстық лексика қазақ халқының материалдық өндірісінің деңгейін, 
сипатын, түрлерін және шаруашылық пен  үй мүліктері, киім мен тұрмыс бұйымдарын 
әшекейлеуге қажет мұқтаждықты қамтамасыз етуге бағытталған қазақтың халықтық 
қолөнер бұйымдарын бейнелейді. Ал олар – қазақ халқының материалдық қана емес, 
рухани да байлығының көрсеткіші» [4, 7 б]. Ғалым тұрмыстық лексиканың ішіндегі киім 
атаулары тек қана киім атаулары емес, ұлттық қолөнердің сипаты екендігін баса көрсетеді. 

М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы киім атауларын кеңінен қамтыған.  
Жалпы киім дегеніміз – адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы 

түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Оның 
тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін маңызы бар. Киім 
тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды материалдар 
пайдаланған. Киім тігісті және тігіссіз болып бөлінеді. Адамзат палеолит дәуірінде тігіссіз, 
байланатын лыпа киімдерді пайдаланса, неолит кезеңінде, яғни өсімдіктерді өру, иіру, тоқу 
кәсібін игергеннен кейін – иықтан, мықыннан киілетін киім түрлері пайда болды. Тігіссіз 
киім адам денесіне оралады, байланады. Мысалы, үнділіктер сари, шалма, шәлі; 
кавказдықтар бурка; римдіктер тога; ежелгі гректер гиматий; солтүстік халықтары теріден 
жасалған тұлып; тайгалықтар тері желбегей; қиыр шығыстықтар теңіз жәндіктерінен киім 
дайындады. Аяқ киім түрлі ағаш, тері, көннен жасалады. Кеуделік киім пішілуіне қарай 
тұйық (орыс косовороткасы, эскимос анорині), алды ашық желбегей (камзол, шапан) болып 
келеді. Киім белгілі дәрежеде адамдардың жас айырмашылығын, әлеуметтік ерекшеліктері 
мен этнографиялық ортасын танытады. Көшпелілер адамзат тарихында атқа отыруға 
қолайлы болу үшін ойлап тапқан кең шалбар мен екі өңірі алдынан ашылатын 
қаусырынатын кеуде киім – шапанды адамзат өркениетіне қосты. Әлеуметтік дәрежесіне 
қарай қазақ халқы арасында би, бақсы, бай, сал-сері (жарғақ, шалбар, мауыты, шәйі 
көйлек), қойшы (шекпен, кебенек, сырттық, күләпара), балуан, батыр киімдері болған. Жас 
ерекшелігіне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық, жас жігіт, 
келіншек, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері үлгілерінің әшекейі, тігілуі, сырылып, кестеленуі 
әр түрлі болып келеді. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге қонымды, кең, мол пішілген, 
әшекейі, жалтырауығы аз, қарапайым, кең бола түседі. Күйеу киімі – ұзын төбе тымақ, 
қызыл манат шапан. Сонымен бірге бақсы киімі, сал-сері киімінің де өзіндік сәндік 
ерекшелігі болады. Әркімнің жеке басында іштік, сырттық, сулық, бір киер, сәндік және 
кейбірінде салтанат, ғұрып киімі болады. Бір киер киім деп қымбат маталардан әшекейлеп 
тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді 
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киімдерді атаған. Қазақ салтында ер жігіт жекпе-жекке түсерде, соғысқа барарда 
киімдердің ең жақсысын, көрнектісін киген. Киім туралы жұмыс барысында тағы да таратып 
айтатын боламыз. 

Ұлттық киім – көненің көзі, бізге жеткен материалдық мәдениеттің жетістігі. Оны 
ескерткіш ретінде болашақ ұрпаққа сақтау қажет. 

Ж.Т.Ибраимованың «Қазақ тіліндегі тұрмыстық лексиканың қатысымдық сипаты» 
еңбегінде тұрмыстық лексиканың қатысымдық мағынасын сипаттау арқылы киім 
атауларының қолданыстағы  тілдік және тілден тыс факторларын, оның қалыптасу 
себептері мен қолданыстағы ерекшеліктерін  көрсеткен  [5, 4 б]. 

М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы киім атауларының қатысымдық 
ерекшеліктері ұлттық болмыс пен дүниетанымды паш ететіндігі, тұрмыстық лексиканың 
сөйлеу актісіне қатысты ажыратылған түрлері олардың қатысымдық сипатын 
нақтылайтындығы, тұлғаның сөйлеу өресі, тұрмыстық лексиканы жұмсау ерекшелігі кезең 
еншісінен алған дүниетанымы мен біліміне, қоғамға қатысты көзқарасына байланысты 
екендігі, эпопеядағы киім атауларының тура және ауыспалы маңыналарының өзектілігі 
арқылы сөз мағыналарының бай түрленімдік мүмкіндіктері бар екендігі, киім атауларының 
қатысымдық мағыналарының компоненттері оның семалық құрамының белсенді бөлігін 
құрайтындығы және т.б. қорытындылар [6, 23 б]  жасалады.Тұрмыстық лексика атаулары 
қатысымдық семантика тұрғысынан талданып, семалары мен олардың макро, 
микрокомпоненттері қарастырылады. Антропоцентристік көзқарасты ұстанып, киім 
атаулардың қолданылу уәжіне көңіл аударылған, сол арқылы кейіпкердің көзқарасын, 
жалпы дүниетанымын, тілдік тұлғасын, әлемді тану ерекшелігін көрсетуге тырысқан. 

А.Смаилқызының «Студенттердің ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке 
қызығушылығын  қалыптастыру» атты зерттеуінде ұлттық киім үлгілерін әзірлеуге деген 
қазіргі кезеңдегі сұраныстың жоғары екендігін, оны жасауға деген қызығушылықтың артып 
отырғандығын байқауға болады. 

Қазақ ұлттық киімдерінің шығу, даму тарихын, әлеуметтік мәнін, мазмұндық, 
технологиялық, стильдік ерекшеліктерін саяхатшы-ғалымдар (И.П.Фальк, П.С.Паллас, 
И.Георги, Г.И.Спасский, А.И.Левшин және т.б.),  этнографтар (Ө.Жәнібеков, С.Қасиманов, 
Ә.Марғұлан, М.С.Муканов және т.б), технологтар (С.Ж.Асанова, М.А.Нұржасарова), 
өнертанушылар (Э.Рассохина, К.Ибраева, Б.Асанова), суретшілер (Р.Д.Ходжаева, 
И.В.Захарова, Г.Тәкішева, А.Құралов, Қ.Саматұлы) ой елегінен өткізсе, қазақ ұлттық 
киімдеріне бейнеленетін ою-өрнектердің тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін, ұлттық киім 
саласынан білімдерді  жоғары оқу орнының  оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланудың 
жолдарын педагогтар (Ұ.М.Әбдіғапбарова, С.А.Жолдасбекова, Н.Б.Рахметова, 
Р.А.Дәрменова) жасап ұсынғандығы айтылады [7, 5 б.]. 

Қазақ халқының киімдері туралы орыс көпестері, саяхатшылары, шенеуіктері 
қалдырған бірнеше шынайы еңбектерді атай аламыз. П. С. Паллас Орынбор жеріндегі 
қазақтардың киім үлгілеріндегі әлеуметтік ерекшеліктерді келтіреді. И. Г. Георги солтүстік 
шығыс өңірдің ер, әйел киімдерін жазды [8]. Кіші жүз қазақтарында тұтқында болған Үлкен 
Савваның ұлттық киімге байланысты деректері дәл және шынайы сипатталған [9]. А. И. 
Левшин еңбегінде ер, әйел киімдеріне, аяқ киім, сырт киім, бас киім түрлеріне толығырақ 
тоқталады [10]. Сондай-ақ бөкей қазақтарының киімі туралы А.Евреинов, көпес Я. П. 
Жароков, М. Н. Житков бірнеше сипаттама қалдырды. П. Небольсин сонымен қатар Тобыл 
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өзенінің жоғарғы жағына қоныстанған кіші, орта жүз қазақтарының киімдерін де қамтыды. 
И. Казаньцев Бөкей қазақтарының ер, әйел киімдері бас киімдері, шаш үлгілеріне тоқталса, 
Л. Мейер Орынбор қазақтарының, В. Потто бөкей қазақтарының әйел, еркек киімдерін, аяқ 
киім, бас киім, зергерлік бұйымдарын шынайы сипаттайды. А. Нисченков және Шиле И. 
Казанцев материалдарын пайдалана отырып бөкей қазақтарының суреттерін салды. 

Қазақтың ұлттық киімдерінде оның этникалық тарихы мен экономикалық, әлеуметтік 
және табиғи ортаның ерекшеліктерінен туындайтын көне дәстүрлері сақталған. Олар 
пайдалану, қолдану ерекшеліктеріне байланысты күнделікті және сәндік киімдерге, жыл 
мезгілдеріне қатысты қыстық, маусымдық және жаздық киімдер болып бөлінеді. Қазақтың 
ұлттық киімдерін жас пен жыныс ерекшелігіне қарай: сәби, бала кездегі киімдер, жігіт, қыз 
боз бала дәуірінің киімдері, орта жас, сар кідір кезеңдегі киімдері деген сияқты түрлерге 
жіктеуге болатындай. Сондай-ақ қандай кәсіби салаға қатыстылығына қарай – жұмыс 
киімдері, бір киер сәндік киімдер, үй киімдері, іш киімдер, сырт киімдер, аңшы, малшы, 
басшы, жауынгер киімдері деп те бөлінеді. Жыл мезгіліндегі тұтынысына қарай жаздық, 
қыстық, күз-жазғытұрымғы киім деп ажыратылады. Адамның дене мүшелеріне сәйкес бас 
киім, ұлы дене киім, аяқ киім деп жіктеледі. 

Тарихи-ғылыми әдебиеттерге (Ә.Марғұлан, Ө.Жәнібеков, С.Қасиманов, С.Асанова 
және т.б.), альбомдар мен энциклопедияларға жасаған талдау қазақ ұлттық киімдері 
жіктемесінің бір жүйеге түсірілмегендігін, олардың әрбірінде әр түрлі белгілеріне қарай 
топтастырылғандығын көрсетті. Мәселен, С.Қасиманов еңбегінде «іштік, сырттық, сулық, 
бір киер киім», Ө.Жәнібеков – «салтанатты киім, күнделікті киім», С.Асанова – «ерлер, 
әйелдер, балалар киімі, бас киім, аяқ киім», Н.Әлімбай – «бас киім, сырт киім, бой киім, аяқ 
киім», Қазақстан ұлттық энциклопедиясында – «ішкі, сырттық, сулық, бір киер, сәндік, 
салтанат-ғұрып киімдер» түрлері берілген. [11, 13 б]  

Киім тақырыбына қалам тартқан этнограф С.Қасиманов қазақтың киімін сипатына 
қарай iштiк, сырттық, сулық, бiр киер, сәндiк және кейбiрiнде салтанат ғұрып киiмi деп 
бөледі. Бiр киер киiм деп қымбат маталардан әшекейлеп тiгiлген, той-думандарға, жиын-
топтарға барғанда, өзге елге сапарға шыққанда киетiн сәндi киiмдердi атаған. Қазақ 
салтында ер жiгiт егеске түсерде, соғысқа барарда киiмдердiң ең жақсы көрнектiсiн киген. 
Iштiк киiмдерi – көйлек, дамбал, желетке, қамзол, кәзекей, сырттық киiмдерге – шапан, 
күпi, кеудеше, тон, шидем, сулық киiмдерге— шекпен, қаптал шапан, кебенек, кенеп, 
сырттық жатады. Қазақ киімінің дәстүрлі көркемдік ерекшеліктері, көне түркі тектес 
тайпалардың өнері, мәдениетімен байланысы, даму процесі туралы зерттелген көптеген 
ғылыми еңбектер қазақ этнографиясының қазынасы болып табылады. 

 Жалпы ұлттық киім үлгілері халқымыздың шаруашылығын, этникалық дәстүрлерін, 
әлеуметтік қатынастарын, діни көзқарастарын, эстетикалық нормаларын айшықтайды. 
Қазақ халқының ұлттық киімінің әр рудың, әр аймақтың өз ерекшеліктері бар. Көшпелі 
қазақтар киімінің ерекшелігі – қыстың қатты суық болуына байланысты қалың, ұзын 
формада тігілді. С. И. Руденко, И. Фальк, И. Г.Георги, П. С. Паллас, В. В. Радлов, сондай-ақ Ш. 
Уалиханов, Х. Арғынбаев, И. В. Захаров т.б.еңбектерінен қазақ киімінің тамыры тереңде 
жатқандығын, негізгі шикізат аң терісі мен мал терісі, жүні болғандығынан мағлұмат алдық. 

 
Әдебиеттер: 
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Тема научной статьи «Исследование казахской национальной  одежды с культурной, 
этнографической и лингвистической точки зрения". 

Казахский язык полон гордости, мудрости и чистоты,как драгоценное сокровище. В 
условиях  Независимого Казахстана  изучение казахского языка, историю и культуру нашего 
народа очень важно. Исследование предметов национальной одежды с культурной, 
этнографической и лингвистической точки зрения, анализ научных трудов известых ученых 
по данной проблеме является предметов данной научной статьи. 

 
Summary 

The theme of the scientific article "Study of the Kazakh national dress with cultural, 
ethnographic and linguistic point of view." 

The Kazakh language is full of pride, wisdom and purity, as a precious treasure. In the 
context of independent Kazakhstan to study the Kazakh language, history and culture of our 
people is very important. Research subjects of national clothes with a cultural, ethnographic and 
linguistic point of view, analysis of scientific papers known to scientists on this issue is the 
subject of this scientific article. 

 
 

М.ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ 
ТАҚЫРЫПТЫҚ-МАҒЫНАЛЫҚ ТОПТАРЫ 

                                                                   
Г.Кәдірқұлова  

т.ғ.к., профессор  
 
Мақала «М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы киім атауларының 

тақырыптық - мағыналық топтары» тақырыбына арналған.  Онда қазақтың ұлттық 
киімдерінің алуан түрлілігі, оның әлеуметтік мәнінің кеңдігі, бірқатар ерекшеліктерге 
ие екендігі, атқаратын қызметтерінің жан-жақтылығы, шығу, даму тарихының 
тереңдігі, қоғамдық қатынастық, тәрбиелік мүмкіндіктерінің жоғарылығы, құрастыру, 
әзірлеу технологияларының  сан түрлілігі мен көп қырлылығы, еңбек операцияларының 
қиындығы мен күрделілігі, дизайнының мазмұндылығы айтылады. Сонымен қатар 
тақырып аясындағы зерттеулерге де  көңіл бөлінген.                                    

Түйін сөздер: «Абай жолы», М.Әуезов, роман, киім, атаулар, мағына, топтар.  
 
Әлеуметтік дәрежесіне, қызметіне байланысты ұлттық киімдер мынандай да топқа 

бөлінеді: жоғары текті қазақтардың киімі, сал-серілер киімі, сән-салтанат киімдері, ұлттық 
ойын-сауық, жарыстарда киетін киімдер, ғұрыпты киімдер, қазақтың неке киімдері, күйеу 
жігіт киімі, қалыңдық киімі, дінге байланысты салттық және ғұрыптық киімдер, діндарлар 
киімі, жерлеу рәсіміне байланысты өлікке кигізілетін киім, аза тұтушылардың қаралы 
киімдері, қазақтардың ертедегі сулық және кәсіптік киімдері, малшылар киімі, аңшылар 
киімі, батырлар киімі және т.б. Қазақтың ұлттық киімдерінің түрлері мен атауы көп. Тіпті 
киімдерді ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз үлгілері деп те танып жатады. Сондай-ақ, кейбір 
киімдер ру, тайпа аттарымен де былайша аталып, танылады: қыпшақ тымақ, арғын тымақ, 
найман тымақ, адай бөрік, қызай бөрік т.с.с. Қазақтың ұлттық киімдерін географиялық 
аймағына қарай Жетісу үлгісі, Арқа үлгісі деп те атау кездеседі. Бірқатар қазақ киімдерінің 
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үлгісіне көршілес орыс, тәжік, қырғыз, түркімен халықтарының киім тігу мәнерінің де әсер 
еткені мәлім. Ал енді көне ғасырларда пайда болған қазақтың көптеген киім түрлері мен 
үлгілері бізге жеткен жоқ. Біздің ұлттық киімдеріміздің негізгі түрлеріне байланысты арнайы 
салт-дәстүр, ырымдар бар.  

Мұндай бөліп атау киімдердің кеңдігі, ықшамдылығы, бойға қонымдылығы және 
әшекейлеу мәнерлерінің ерекшеліктеріне қарай да ажыратылады. Мысалға, шапан үлгісін 
алайық. Ұлы жүздің шапандары көбінесе жолақты, сырмалы, етек-жеңдері ұзын, ашық 
жағалы келеді. Оңтүстік елі өзбек, тәжік, ұйғыр халықтарымен көршілес, көпшілік кәсібі бақ 
өсіріп, егін салу болғандықтан бұлардың киім үлгісімен тігілу мәнеріне осы жағдайлар 
ықпал еткен. Орта жүздің шапандары көбінесе бір беткей матадан, сырусыз, сирек 
қабылып, етектері шалғайлы, жеңдері кең, жағалары шолақ ойма немесе түймелі болып 
келеді. Өйткені орта жүз қалаға жақын, орыс, татар халықтарымен аралас-құралас отырады. 
Кіші жүздің шапандары да шалғайлы, жеңдері ұзын және кең, жүн тартқан, бидайлаған 
қалың, қайырма жағалы болып келеді. Осындай ара-тұра айырмашылықтары бола тұра, 
солардың бәріне бірдей ортақ, ұлттық мәнер мен қазақша атаулары бар. Үш жүздің 
қайсысында болса да шапанға шабу қояды және оны барлық жерде шабу деп атайды. 
Жеңтүптері кең келеді де, оны жеңтүп, ойынды, қолтырмаш деп атайды. Үш жүздің қайсысы 
болса да шалбарға ау қояды, қолтыққа қолтырмаш салады. Қазақ киімдерінің ең ықшамды 
кішірек түрлері орта жүз бен ұлы жүзде, ал ең мол, үлкен үлгілері кіші жүз жақтан кездеседі. 

Ғалым А.Сманова зерттеулерінде қазақ ұлттық киімдері атқаратын қызметіне қарай 
төрт топқа (практикалық, ақпараттық, ғұрыптық, эстетикалық) бөліп қарастырған. 

1. Практикалық – суықтан, ыстықтан, самал-желден, шаңнан т.с.с. қоршаған 
ортаның, табиғаттың түрлі әсерінен қорғауы;  көлікке (ат, түйе т.б.) отыруға; көшіп-қон 
өмірге (шапанын жастанып, жамылып, оранып  ұйықтау және т.б.); малшылық, егіншілік 
өмірге жүріп-тұруға ыңғайлы болуы. 

2. Ақпараттық – адамның әлеуметтік тегі мен қоғамдағы қызметін (байлар, хандар, 
сұлтандар, батырлар, сал-серілер, қожа-молдалар, бақсы-балгерлер  киімдері және т.б);  
отбасылық жағдайын көрсетуі (қыз, келін, бәйбіше, балалы әйел және т.б киімдері); кәсіптік 
жұмысы туралы (аңшы, малшы және т.б киімдері); ата тегі, руы туралы ақпарат беруі (арғын 
үлгісі, кіші жүз үлгісі және т.б.); ою-өрнектері арқылы тілек білдіруі ( әнші шапанына 
салынатын таңдай өрнегі  - дауысың құстың сайрауындай әдемі болсын дегені). 

3. Ғұрыптық-дәстүрлік –  сыйлық-тартулық (шапан кигізу, иығына шапан жабу 
дәстүрі, елшіліктер арасындағы құрметті сый; «шен-шекпен алу»;  жағалы киім беру;  
«тоғыз тарту»); магиялық (адам қайтыс болғанда шапан тарату;   дүние салған адамның 
шапандарын бірге жерлеу); ырымдық (тіл-көзден, бәле-жаладан қорғау); салықтық (ат-
шапан айып тарту). 

4. Эстетикалық – киімдердің ою-өрнектермен әшекейленуі; тігіспен, кестемен, 
жапсырмамен, алтын зермен безендірілуі; аң терісімен (бұлғын, сусар, ақкіс, түлкі және 
т.б.) әрленуі; асыл тастармен, түрлі әшекейлермен безендірілуі; маржан моншақтармен, 
металл тілімшелермен үкі қауырсынымен әсемделуі;  жібек, парша, барқыттан тігілуі;  
желбіршек, желбезектердің салынуы. [1, 15 б.] 

Қазақ ұлттық киімдерін атқаратын қызметіне қарай да бөліп қарастыруды жөн көрген. 
Қазақ ұлттық киімдерінің ерекшеліктері сегіз топқа бөліп қарастырылады: 

1. танымдық  (халықтың дүниетанымы, діні ұстанымы); 
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2. жергіліктік  (географиялық, аймақтық); 
3. әлеуметтік  (отбасылық, қоғамдық) 
4. әдет-ғұрыптық  (тойлық, мерекелік және т.б.); 
5. киінуіне байланысты (ерлер киімінің бірізділігі, әйелдер киімінің бірізділігі); 
6. сахналық  (айтыстық, әншілік, бишілік); 
7. дизайндық  (бояу түстері, ою-өрнектері, әшекейлері); 
8. технологиялық  (сыру, көктеу, кестелеу және т.б). 
 «Абай жолы» роман-эпопеясындағы ұлттық киім түрлерін де осы сипатта талданады. 

Себебі, М.Әуезовтің «Абай жолы» романында топталған киім үлгілерінің бәрі де кездеседі. 
Қазақ қыздарының ұлттық киімдерінің өзі бір тұтас ансамбльді құрайды.  

Мәселен, әлеуметтік, соның ішінде отбасылық жағдайына байланысты қазақ 
келіншектері қыз киімдерін бір құрсақ көтергенге дейін киген. Олар бөрік, тақия кимеген, 
бас киімдеріне үкі тақпаған және жалаңбас жүрмеген. Құрсақ көтерген келіншектер кең 
етекті киім киген. Олар бастарына әшекейлері сиректеу шаршы, шәлі тартқан. Орта жастағы 
әйелдердің көйлектерінде қос етек болмаған. Бұл жастағы әйелдер шаршыны орап 
тартқан. Шаршыларының жиектеріне әшекейлер түсірілмеген. Қарт әйелдердің киімдерінің 
етектері мол қаусырмалы болып келген. Олардың әшекейлеріне көбіне түйме, қапсырма, 
оқалы өңір жатады. Олар шаштарына шолпы тақпай, өңірлеріне алқа салмаған. Ал көксауыр 
кебіс, кестелі мәсі, білезік, сырға, сақина, күміс түйме, теңге сияқты әшекей заттар барлық 
жастағы әйелдерге тән болған. Қыздың күйеуге шыққанына бiр жыл толғанда желек 
жамылған. Бала туғаннан кейiн жас әйел кимешек киген [2, 16 б.].  

Ұлттық киімдер халықтың сәндік-қолданбалы өнерінің дамуымен қатар дамыды. 
Зерттеу барысында ұлттық киімдердің тарихи даму кезеңдері Ұ.М.Әбдіғапбарованың 
қазақтың сәндік-қолданбалы өнерінің шығуы мен дамуын қарастыруда тарихшылар 
топтамасы негізінде белгілеген бес кезеңдеріне сәйкес айқындалған және мазмұнды 
сипатталған. Бұл арқылы ұлттық киімдердің қайсыбір түрінің қай кезеңде дамып жетілгенін, 
қай түрінің басымырақ дамығандығын, қай түрінің қай кезеңдерде тоқырап қалғандығын 
айқындауға мүмкіндік береді. 

Осы жоғарыда айтылғанның бәрі қазақтың ұлттық киімдері түрлерінің көптігі мен 
алуан түрлілігін, оның әлеуметтік мәнінің кеңдігін, бірқатар ерекшеліктерге ие екендігін, 
атқаратын қызметтерінің жан-жақтылығын, шығу, даму тарихының тереңдігін, қоғамдық 
қатынастық, тәрбиелік мүмкіндіктерінің жоғарылығын, құрастыру, әзірлеу 
технологияларының  сан түрлілігі мен көп қырлылығын, еңбек операцияларының 
қиындығы мен күрделілігін, дизайнының мазмұндылығын аңғартады. Және қазақ ұлттық 
киімдері түрлерінің ішінде шапанның Сақ дәуірінен бастау алып халық арасында күні 
бүгінге дейін  әлі де қолданылып келетіндігін, «шапан жабу», «жағалы киім», «киіт кигізу» 
дәстүріне сәйкес оған қазір де сұраныстың азаймағанын байқатты [3, 13-16 бб.] .   

Қазақтың ұлттық киімдерін зерттеген ғалымдардың бірі Э.Рассохина қазақ киімдері 
негізінен сәндік-мерекелік болып келетіндігін, бірақ осы сәнділік оның атқаратын 
қызметтерімен органикалық үйлесімділікте болатындығын негіздейді. Мәселен, киімдердің 
жиектеріне сәнділік тұрғысында безендірілген сызбалар мен оқа жіптер оның  етегін 
тозудан сақтандырады. Үлбірден жасалған ішіктер мерекелік тұрғысынан және үлбірін 
сақтап тұру үшін барқытпен тысталды. Теріден жасалған белдіктер сәндік үшін және мықты 
ұстап тұру үшін металл тілімшелермен әшекейленді. 
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Ғалымның пікірлерімен толық келісуге болады.  
Әр халықтың киім үлгілері, олардың атаулары сол  ұлттың материалды және рухани 

мәдениетінен хабар береді. Қазақ халқының ұлттық киім атаулары ата-бабаларымыздың 
дүниетанымынан, бітім-болмысынан, рухани дүниесінен сыр  шертеді. «Киім-кешек 
атаулары ұлттық, мәдени, тілдік процестер туралы «ақпарат» беріп қана қоймайды, олар 
тілдік шығармашылықтың «тірі қазынасы» іспеттес. Талғам мен салтанаты жарасқан 
қазақтың киімі ұлттық мәдениеттің жарқын көрінісі» [4, 22 б.] – деген пікірімен де толық 
келісуге болады.  
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Резюме 

Тема научной статьи «Тематическо - смысловые группы национальной одежды в 
роман эпопее М. Ауэзова «Путь Абая». В научной статье исследовательской 
рассмативаются вопросы казахской национальной одежды, их разнообразие, социальное 
значение, универсальность,  разработка технологии и  сложность дизайна, которые имеют 
широкий спектр функций.  

 
Summary 

Subject scientific articles Thematic - semantic group of national clothes in the epic novel 
Auezov "The way of Abai". The research topic rassmativayutsya issues of the Kazakh national 
dress, their diversity, social value, versatility, development of technology and the complexity of 
the design, which have a wide range of functions. 

СОСТОЯНИЕ, УРОВЕНЬ, ДИНАМИКА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
 

Масутова Э., 
магистрант Академии Кайнар  

 
Тема научной статьи «Состояние, уровень, динамика похищения человека в 

Республике Казахстан». В статье рассматриваются вопросы преступности, которые 
измеряются основными тремя показателями - состоянием уровня, структурой и 
динамикой. Кроме того, отдельно выделяются такие дополнительные показатели, как 
объем или размер и характер причиненного ущерба.  

Ключевые слова: похищение человека, уровень, динамика, преступность.  
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Преступность измеряется основными тремя показателями - состоянием уровнем, 

структурой и динамикой. Кроме того, отдельно выделяются такие дополнительные 
показатели, как объем или размер и характер причиненного ущерба. Иногда сюда же 
относят стоимость всей борьбы с преступностью. К понятию преступности можно 
подходить с двух позиции: широкой и узкой. В широком значении состояние преступности 
охватывает не только уровень, но и структуру и динамику. В более узком же значении 
состояние преступности отражает уровень преступности в определенное время, 
исторический момент [1, с.33]. 

При этом, структура преступности - это и есть совокупность всех преступления, 
совершенных в той или иной стране, регионе за определенный период либо на 
исторический момент, распределенная по видам. Последние определяются рядом 
группировочных признаков. Наиболее важным из них: социально-демографические, 
уголовно-правовые и криминологические. В науке криминологии различают полную и 
частичную структуру преступности. При полной структуре преступности ее совокупность 
(масса) распределяется по всем, максимально возможным, группировочным признакам, 
тогда как частичная структура предполагает анализ с позиции лишь отдельных 
необходимых группировочных признаков (например, для определения соотношения 
умышленных и неосторожных преступлений всей массы, либо для определенного пола, 
возраста лиц, совершивших преступления за определенный период). В свою очередь, 
динамика преступности - это есть движение преступности в целом и ее основных 
структурных показателей в сторону роста либо снижения за определенный промежуток 
времени (месяц, квартал, полугодие, год, пятилетие, десятилетие, двадцатилетие и т.д.). На 
динамику преступности влияют многие факторы, самые важные из них сводятся к двум 
группам: социальные и юридические. Социальные - это причины и условия преступности, 
демографическая структура населения, миграция и т.д.. Вторая группа - это изменения и 
дополнения уголовного и административного наказания; законов, сужающих либо 
расширяющих сферу преступного или наказуемого деяния, меняющих классификацию или 
квалификацию конкретных преступлений. Динамика преступности связана и с состоянием 
учета и регистрации преступлений, с эффективной работой и правоохранительных органов 
(дознания, следствия и суда), в том числе и по своевременному выявлению преступлений и 
изобличению виновных, обеспечении. Принципа неотвратимости наказания [1, с.41-12]. 

В теории криминологии похищение человека не рассматривается как 
самостоятельный вид преступности, а осуществляется в рамках насильственной 
преступности, вызывая в последнее время определенный интерес, как у ученых  
теоретиков,  так и практиков. Как указывает ряд ученых, «данные преступления являются 
весьма тревожным симптомом усиливающейся социальной дезорганизации, 
криминализации общественных отношений ...» [2, с.394]. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной   
Прокуратуры   Республики  Казахстан   по   стране   в   2007 г. зарегистрировано 85 случаев 
похищения человека, в 2008 г.- 95, за 9 месяцев 2009 г.- 61, за 2010 г.-55, за 2011г.-78. 

Вместе с тем, в действующем уголовном законодательстве интервал, 
предоставленный законодателем, между минимумом и максимумом уголовной санкции 
определяет возможности судьи на стадии вынесения обвинительного приговора, с учетом 
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степени и характера общественной опасности преступления, личности подсудимого, 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, установить окончательный размер 
наказания. 

Например, А.М. Ташмагамбетов предложил в отношении преступлений, совершенных 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией) увеличить размер наказания «за 
совершение преступления группой лиц без предварительного сговора ... на четверть, при 
наличии сговора - наполовину, при организованной группе - на две трети от медианы, а 
при преступном сообществе размер наказания должен тяготеть к максимуму санкции», при 
этом в отношении беременной, малолетнего, беззащитного или беспомощного, либо 
находящегося в зависимости: «... наполовину от медианы санкции» [3,с.98-99]. 

Проведенный анализ состава организованных преступных групп Сулейменовой Г.Ж. 
показал, что почти в 89 % случаев они состоят из местных жителей и действуют на своей 
территории; 4 % для совершения преступления прибывает из других стран; 7 % 
формируются на месте и состоят как из местных жителей, так и приезжих [5, с. 122]. 

В большинстве случаев для похищения избираются рабочие дни. Выбор рабочих дней 
для совершения преступления объясняется тем, что успешно реализовать его легче всего в 
привычных, обыденных для потерпевших условиях (дневное время, наличие людей на 
улицах и тому подобное), когда многие из них занимаются повседневными делами и 
меньше всего ожидают  нападения. В такие моменты у человека притупляется чувство 
осторожности, а похитителям легче скрывать свои намерения и совершать подобные 
преступления [4, с. 18]. 

При этом около 80 % похищений совершается в областных и республиканских 
центрах, остальные — в городах районного и местного качения. Местом похищения почти в 
50,2 % случаев избирались квартира  (дом) потерпевшего и прилегающая к ним 
территория, в 26,4 % случаев -непосредственное место работы или территория вблизи, в 
остальных  -нейтральное место (улица, гостиница, аэропорт, железнодорожный вокзал). 
Потерпевшие удерживались в том же городе, где были похищены, — в 70,2 % случаев, в 
соседнем городе (пригородной зоне) — 9,7 %, вывезены в другие области или страны — 
20,1 %. При этом конкретным местом содержания могут быть: городская квартира, дом 
(дача) преступников; снимаемое преступниками жилье, специально предназначенное для 
содержания похищенных людей, деловых встреч или используемое в качестве притона); 
гараж, сарай, подвал дома; помещение фирм или организаций; гостиница; общежитие 
организаций; иные помещения (ремонтируемые строения или дома, предназначенные для 
сноса и прочее). [5, с. 123]. 

В некоторых случаях похищенные перевозились преступниками с одного места на 
другое, чтобы усложнить поиск местонахождения потерпевших и тем самым лишить 
возможности органы предварительного расследования застать их врасплох на месте 
преступления. Обычно преступники поступают так после двух-трех телефонных 
переговоров с близкими и родственниками похищенных лиц по поводу условий их 
освобождения. При обезличенной передаче (через тайник, обусловленное укромное 
место) похитителями чаще всего избирается открытое место (пустыри, безлюдные 
переулки или тупики, набережные рек, мосты, участки вдоль проезжей части 
автомобильных, железнодорожных дорог, трамвайных путей и так далее) или закрытое 
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место (подъезды, лестничные площадки домов, отдаленных от основного жилого массива). 
При контактном способе передачи требуемого выкупа местом встречи выбираются, как 
правило, известные всем горожанам улицы, площади около метро, рынки, скверы в центре 
города, где в случае опасности можно быстро раствориться в толпе от преследования, а 
использование огнестрельного оружия в этих условиях крайне проблематично. Для 
быстрого отхода с этих мест преступники используют современные автомашины, 
обладающие повышенными скоростными возможностями [4, с. 19-20]. 

Нередко похитители, прекрасно понимая, что вероятность их задержания в момент 
получения выкупа наиболее высока, стараются обезопасить себя, используя для этой цели 
состоящую обычно из двух-трех человек специальную группу прикрытия. В ее задачу 
входит обеспечение безопасности получения выкупа, а в частности скрытого и 
заблаговременного наблюдения за местом передачи выкупа или помещения его в тайник, 
негласного сопровождения лица, передающего выкуп от дома или офиса до места встречи 
[4, с.21]. 

В большинстве случаев подобные преступления совершаются с целью получения 
выкупа. Чаще всего от потерпевших преступники требуют передачи денег, меньше всего — 
ценностей или осуществления действий, позволяющим им стать собственниками 
имущества (оформление и подписание документов якобы на продажу преступникам или 
подставным лицам личных автомобилей, домов и приватизированных квартир). Помимо 
этого, преступники иногда заставляют похищенных отказаться от ведения собственного 
прибыльного дела и передать его в другие руки, то есть перерегистрировать на них 
учредительные документы на частное предприятие (общество), которым владели 
потерпевшие [4, с.23]. 

Нередко в случаях истребования долгов привлекаются преступные группировки. 
Такие группы в основном совершали преступления из корыстных побуждений, получая 
соответствующее вознаграждение в зависимости от взысканной суммы долга или 
стоимости возвращенного предмета спора. В подавляющем большинстве случаев члены 
организованных преступных группировок занимались похищением людей наряду с 
совершением в составе группы других тяжких преступлений — убийств из корыстных 
побуждений или по найму, а равно сопряженных с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом и прочее. И лишь небольшая часть их специализировалась только на 
похищении людей с целью получения выкупа. Больше половины случаев похищения 
людей, совершенных организованными преступными группировками, были тесно связаны 
с фактами насильственного вымогательства, иногда с целью завладения 
приватизированными квартирами. Чаще всего они выступали в качестве подготовительных 
действий для последующего убийства из корыстных побуждений, а также на почве вражды, 
мести и по другим мотивам. При этом многие из похищенных подвергаются жесточайшим 
избиениям, пыткам и издевательствам. Нередко их вывозят за город или в специально 
подготовленное место, для того чтобы они осознали реальность угроз и безвыходность 
своего положения. Также в ряде случаев похищение инициировалось женщинами с целью 
мести потерпевшим на почве ревности. При этом они нередко сами принимают участие в 
его совершении в составе группы, выполняя в ней второстепенные роли — приманки для 
выманивания жертвы из квартиры, оказания помощи при приведении в беспомощное 
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состояние потерпевшего путем добавления в напиток сильнодействующих препаратов и 
другое [5, с. 125-126]. 

В некоторых случаях похищение совершается преступниками с целью удовлетворения 
ими своих сексуальных, садистских или других низменных потребностей. Похищения 
людей осуществляются в основном двумя способами: без насилия (иногда путем обмана 
или злоупотребления доверием) и с применением насилия. Таким образом, на основании 
изученных материалов уголовных дел по Медеускому району приходим к заключению, что 
похищение людей осуществляются в основном с применением насилия (100%). При этом 
основной целью применения физической силы является предупреждение 
предполагаемого сопротивления со стороны потерпевшего, максимально быстрое 
лишение возможности обратиться за помощью, а также обеспечение удаления жертвы с 
места похищения в специально подготовленное укрытие. 

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что 90 % 
преступлений данного рода совершаются с применением насилия, опасного для жизни и 
здоровья, либо с угрозой применения, а 10 % — с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. 
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Түйін 

 Ғылыми мақала «Қазақстан Республикасындағы адам ұрлау қылмысының 
динамикасы» тақырыбына арналған.  Адам ұрлау қылмысының құрылымы және 
динамикасы - үш негізгі көрсеткіштерімен өлшенеді: қылмыс деңгейі, сипаты, жүзеге 
асырылуы. Сонымен қатар, ол жеке көлемі немесе залал мөлшері мен сипаты сияқты 
қосымша көрсеткіштерге бөлініп қарастырылған. 

 
Summary 

The theme of a scientific article "The State, the level of the dynamics of the abduction of a 
person in the Republic of Kazakhstan." The article rassmartivayutsya issues of crime, which are 
measured by three major indicators - the state level, structure and dynamics. In addition, 
separately allocated additional indicators such as the volume or the size and nature of the 
damage. 
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ТАРИХШЫ МҰХАММАД-САЛИХ ҚОЖАНЫҢ ӨМІРІ МЕН  
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

Қ.Рахимова,  
Абай атындағы ҚазҰПУ, Көп тілді білім беру институты 

Шығыстану кафедрасы, 2-курс магистранты  
 

Макала  тарихшы  Мұхаммад  Салих Қара қожа ұлы Ташкандидің өмірі мен 
шығармашылығына арналған. Тарихшының  өмір жолы  яғни өскен ортасы білімі туралы 
және  оның тамаша туындысы  «Тарихи  джадида-ий  Ташкандты»  жазуға итермелеген 
алғы шарттар жайы сөз болады. Шығарманың  жазылу себебі, ондағы сипатталған 
оқиғалардың деректік шынайлығы мен құндылығы салмақталады. Сондай-ақ, 
шығарманың қолда бар нұсқалары, көшірмелері, зерттеушілері жайлы сөз қозғалады. 

Түйін сөздер: Мұхаммад  Салих Қара қожа ұлы Ташканди, тарихи дерек, тізімдер, 
зерттеу нысаны, шежіре. 

 
Бүгінде  егеменді  еліміздің тарихы қайта жазылып, ғасырлар қатпарында  қалып  

кеткен  талай оқиғалар мен тарихи тұлғалар бейнесі қайта қалпына келтірілуде. Осындай 
тарихымыз қайта түлеп, түрлі дереккөздер  арқылы  тарихи  үдерістерді жаңғыртып жатқан 
кезде, Отан тарихының  көне қазан көмбесінде жабулы  жатқан  тарихи оқиғалары  жайлы  
құнды деректер мен  мәліметтері мол, көлемді туындының  бірі  «Тарих-и  жадида-йи  
Ташканд» шығармасы. Оның  авторы Мұхаммад-Салих  қожа Ташканди.  Бұл  тарихшы  есімі 
қазақ жұртшылығына бір шама бейтаныс болып келгендіктен оның өмірі мен 
шығармашылығына  кеңірек  тоқталуды жөн санаймыз. 

Автордың толық аты-жөні Мұхаммад-Салих Рахмат қожа ұлы (Қара қожа)  Ташканди. 
Алайда, осы күнгі мәлім  зерттеулерде Мұхаммад-Салих дамулла Рахим Қара-ходжа ұлы 
деп беріледі. Солардың бірқатарын салыстырып  өтейік.  Ч.Стори  «Дамулла Мухаммад-
Салих-хаджа Ташканди б.Дамулла Рахим-хаджа б.Мулла Абд  ар-Рахим-хаджа» [1] деп 
жазса, өзбек ғалымдары деректері бойынша «атасының атын  Абдурахим қожа, ал әкесінің  
атын  домла Рахим  Қарақожа.., яғни  Мухаммад  Солих  Рахим  Қара қожа ұлы », деп берсе 
[2 ], екінші өзбек ғалымы У. Султановбылайша жазады: «Мухаммад Солиххуджа  домла 
Рахмат  қожа  ұлы. Атасы мулла Мухаммад  Рахим  ходжа, өз әкесі  домла  Рахмат  қожа 
(лақаб аты Қара ходжа)»[3].   Жерлесіміз белгілі тарихшы  Т. Бейсембиев « Мухаммад 
Салихтың  әкесі Мулла  Рахмат (Кара-хаджа)» [4,120-21 беттер]  деп көрсетеді. Енді біз 
қолжазбадағы  автордың өз сөздеріне көз жүгіртейік: «Ардақты атамыз хазрат Шейх 
Хованди Тахур әулетінен шыққан  «сейд» қожалар  ұрпағы  дамулла  Қара Рахим  қожа  
Ишан  Қарабоғдиги » [5]  десе, әкесі жайлы  жазған тұсында: «Мулла Рахмат Қара қожадан 
екі ұл дүниеге келді, бірі дамулла Мұхаммад Али Қожа (лақабы дамулла Ишан қожа), 
екіншісі «Тарих-и  жадида-йи Ташканд»  пен осы  насап-нама авторы  дамулла  Мұхаммад 
Салих қожа» [6] деп береді. Автордың  тек аты ғана емес, туған жылында да қайшылықтар 
кездеседі, ғалымдар Ч. Стори, У. Султанов т.б. 1830-31  жылдар  арасында  дүниеге келді 
десе, екінші ғалымдар А. Уринбаев, О. Буриев «Автор 1830 жылы туылды, – дей келе былай 
деп жазады: «шығарманың соңғы бөлімінде атасынан  дәріс алған жылдарын 1249 х. жыл 
деп (1833-1834) 365 парақ шетіне көрсеткен, бұған қарағанда автордың туған жылы 1830-
дан ертерек болуы керек» дейді.  Ал, Т. Бейсембиев  «Шығарма  авторы 1248/1832-33 ж.  
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дүниеге келді, деп көрсетіп автордың өз шығармасына сілтеме береді» [7]. Біздің  де  
ойымыз осы  тоқтамға  саяды. Өйткені  біздің  қолымыздағы  қолжазба  көшірмесі   
№11072,11073 (581-83беттерде) мен №7791 қолжазбадағы мәліметтерге  жүгінсек  автор 
1255/1839-40 жылдары  әкесі оған  діни сауатын ашып, оқу  үйреткенде  жасым  7 де 
болатын», деп жазады[8]. Сонымен  автор  1248/1832-33 ж.  Ташкентте  Қареғди   
(қолжазбада  Қарабоғди, қазіргі «Санаат сарай» маңында) махалласында, Шейх Омар 
Бағистани  әулетінің ұрпақтарының, оқыған көзі ашық отбасында дүниеге келеді. Ал қашан  
қайтыс  болғаны белгісіз. Бірақ шығармадағы   баяндалатын   оқиғаларға  қарағанда  1890 
жылдарда  ол әлі тірі болғанын көреміз.  

«Мұхаммад-Салих  шығармада атасы Мулла  Рахим-ходжа жайлы[9]  жазған 
тұстарында  оның насаб-номасы  Шайх Хованди Тахурға барып ұласатынын, оның 
оқымысты кісі болғанын, Ташкенттегі Қият махалласында, Бекмұхаммад бидің мешітінде 
имам болып қызмет еткенін және сонда  шәкірттерге  дәріс бергенін  айтады.  Ал әкесі  
Мулла Рахмат Қара  қожаның  да  оқыған  діндар  адам екенін  мақтанышпен баяндап, 
«сирек кездесетін ғулама» «дәуір мұғалімі еді»  деп еске алады. Сонымен Мұхаммад-Салих 
өздерінің  болмыс-бітімімен, әдет-ғұрпымен  дараланған этникалық топтардың  бірі - 
қожалар  әулетінен  шыққан. Мұхаммад-Салихтың  айтуынша, атасы өздерінің Ташкенттің 
беделді Шейх Хованди Тахур әулетінен екендігін дәлелдейтін құжатты Қоқан ханы 
Алимханның қазыханасында 871/1466-1866 ж. мөрлетіп, бекіттіріп алған екен. Бұл әулет 
«Тарих-и  жадида-йи Ташканд» туындысында жазылғандай арғы тектері Омар ибн ал-
Хаттаб (6242-644)  халиф  ұрпақтарынан  тарап, 26-ұрпақта шейх Хованди Тахур, Ходжа 
Ахрор Валий (1404-1490) [10],  ал  30-ұрпақтары Шейх Ибрахимнан Қожа Ахмет  Яссауи  мен 
ұштасады екен (1040-1167). Себебі  Шейх Ибраһим Қожа  Бағистанидің  қарындасына  
үйленген еді.  Сонымен  қатар  Мұхаммад-Салих анасы  жағынан  (Абылай сұлтан әулетінен 
тараған Сыдықтөре Кенесары ұлы, Рустемтөре Спандияр ұлы, Көккөзтөре ұлы Хан төре) 
қазақ сұлтандарымен  де  туысатындығын баяндайды.  

 Кітапта  бұл  әулеттің  барлық  ер азаматтары құрметті «шейх» шеніне ие болғанын  
және олардың кейбірі тіпті Ташкенттің қоғамдық-саяси өмірінде  ерекше рөл  атқарғанын  
жазады.  Мұхаммад-Салих  қожа Ташканди  өз заманының  жанжақты  білім  алған ірі 
тарихшысы болған. Ол тек тарихшы ғана емес, жағрафия, әдебиет, медицина, 
фармакология (дәрумендік) ғылымдарын терең меңгерген ғалым адам. Мұхаммад-Салих 
қожа Ташкандидің өмірі мен қызметі жайлы мағлұмат беретін  негізгі дерккөз - оның  
айтулы туындысы «Тарих-и  жадида-йи Ташканд». 

Мұхаммад Салихтың жеке өмірі жайлы өз кітабынан басқа еш жерде дерек  жоқ 
болғандықтан, бізге оның  өзінің  насыпнамасында атап өткен  ұлы Карамат ходжа, ағасы 
Мұхаммад али қожа ( лақаб аты  Ишан қожа)  екенінен  басқа  жайлар белгісіз. [11] 

Алғашқы  сауат  ашу  сабақтарын,  яғни  бастауыш  білімді, сонымен бірге араб тілі 
және әдеп дәрісін 1255/1839-1840 ж. атасы мулла Рахим қожадан алады.  Алайда  атасы  
1847 жылы  Ташкентте  таралған  оба  ауруынан   көз  жұмады.  Одан  арғы  білімін 1255-
/1840 -1265/1848ж. ол  жеке мұғалімдерден және Ташкенттегі Ишанқұлы дадханың, 
Лашкар Бекларбегінің,  Ходжа  Ахрордың  медреселерінде  жалғастырады. 1849-1850  
жылдарда  ол  Қоқанға  барады  және  бір  ай Азимбай  медресесінде Кази Рахим Джан 
Ташканди  мен Дамулла  Файз  ахунд  Шахрисабзиден  дәріс алады. 1853-1854  жылдарда  
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алты ай  Наманганда сол дәуірдің беделді адамы  Ишан Бақаходжаның  муриді болады [4, 
120 б. ]. 

Осы кезде ол сопылық ағым «нақшбанд» өкілдерімен жақын танысады.  Нақышбанд  
ағымының  көрнекті өкілі  Муен  Бузуркпен  бірнеше  рет  кездесіп  сұхбаттасады. Сонымен 
қатар  ол осы кезеңде  Ош  жеріндегі Сүлейман тағына  және  Ферғана жазығында,   
Марғиландағы әулиелі жерлерге зиарат қылып қайтады. 1856 жылы Бұхараға  барып  
Кукладаш  медресесінде  дәріс алады. Өз білімін жетілдіруде   заманының  озық  
діндарлары  Мулла Ходжа, Султан Ходжа, Яхе Ходжа  Мүфтий  және басқалардан білім 
алады. Ол сонымен қатар, білім  іздеп  ежелгі  қалалар  Шахрисабз,  Самарқанд,  Каршиға  
сапар  шегеді. 1863 жылы білім алуды тәмәмдаған Мұхаммад-Салих Ташкентке қайта 
оралады. Ташкенттегі атасы имамдық еткен Бекмұхаммадби мешітінде атасының ісін 
жалғастырып  имамдық  етеді. Сол дәуірдегі  замана тарихын  жетік біліп қана қоймай, өзі 
де -  Абу Тахир-қожаның  «Самария» шығармасы секілді Ташкент  және  оның  тарихы  
жайлы  үлкен  шығарма  жазуды  арман етеді. Дәл осы  жылдары ол өзінің туындысы 
«Тарих-и  джадида-йи Ташканд» шығармасын  жаза бастайды.   Шығарманы жазуға автор 
25 жыл өмірін  арнаған  екен, нақтырақ айсақ  1279/1863ж. зу-л-хиджжа айынан (май 
айының соңы) бастап, 1307/ 1887-1888 жылдары аяқтап шығады.  Адам ата Хауа анадан 
бастаған тарихты сыдырта айтып сыр шертетін тарихнамашылдық дәстүрді жіті меңгерген 
ол, өз туындысында сол дәстүрді жалғастырады.  

Мұхаммад-Салих  өз заманына терең  білімді, ой өрісі кең адам болған. Оның 
география, медицина, фармакология жайлы білімінің тереңдігін біз  шығармасындағы  жер-
су,  елді  мекендерді суреттеуімен қатар, сол жерлердегі дәрілік өсімдіктер, түрлі емдік  
шараларды баяндауынан көре аламыз. Өзбекстанның Абу Райхан Бируни атындағы 
Шығыстану институтының  қызметкері   А. Насыров «Ташкенттің  ғалымдары мен 
ақындары»  деген еңбегінде  былай деп жазады: «Мұхаммад Салих парсы тілі мен 
әдебиетін жақсы көрген, математика, астрономия, тарихты жетік білді және Мауреннахр 
тарихына қатысты көптеген деректердің иесі болды» [13].  Сонымен қатар Мұхаммад-
Салихтың  парсы  ақындары  Са‘ди  Ширази,  Жалал ад-дин Руми,  Абдурахман  Жами, 
Алишер Навои т.б.  туындыларын сүйіп оқығандығын және оларға еліктеп өлең 
жазғандығын, әдебиетке деген құштарлығын осы  шығармада  кездесетін  өлең  жолдары  
дәлелдейді.  Бұл оны тағы бір жаңа қырынан көрсетеді. 

Мұхаммад-Салихтың үлкен мұрасы «Тарих-и жадида-йи Ташкент» туындысы  
Ортаазиялық  парсы  тілінде  жазылған, екі томнан тұрады. Оның бізге мәлім  үш нұсқасы 
бар, олар  Өзбекстан  Ғылым Академиясы Шығыстану интитутының қолжазбалар қорында 
сақталған. Шығарманың алғашқы томы сол кезеңде қалыптасқан шығыс тарихшыларының 
шежіре дәстүрінде жазылған, яғни бүгінгі ғылымда компилятивтік деп саналады. Алайда 
орта ғасырлық жазба әдебиетте «компиляция» деген ұғым болмағандығы  бәрімізге  аян. 
Сол кездегі авторлардың  жазған еңбектеріндегі  ғылыми  жетістіктердің  барлығы  
мұсылман  қауымына ортақ  дүние  болып  есептелді.  Ғылымға  құштар  әрбір  адам ол 
еңбектерден  қалағанынша  пайдалана алды. Осындай тәсілмен небір ғажайып  өнер 
туындылары  дүниеге келді. Бұл дәстүр, әрбір тарихшыға өзіне дейінгі тарихи  
шығармаларды,  тегінде  тарихты  жақсы білудің, ол жазылған дүниені өз кезегінде жаңа 
оқиғаларымен толықтыру қажеттігін  тудырды.  Осылайша,  бабалар  мұрасы  ғасырлар  
шыңын  аттап өтіп бізге жетіп отырды. Сондай тамаша туындының бірі  Мұхаммад-Салих 
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еңбегі  болып  саналады.  Аталмыш  бірінші том, сол  тарихнамалық  дәстүрді  жалғастырып  
өзне  дейінгі  көптеген  тарихи  шығармалардағы Адам атадан бергі тарихты қамтиды. 

Ал  екінші  томы  үш тараудан тұрады, алғашқысы «жаннат мекен Ферғана» тарихына  
және  онда  билік еткен сұлтандар хақында (пп. 297б-360б), екінші тарауы Ташкент, Ферғана, 
Бұхара тарихына (пп. 361а-870а), үшінші тарауы Ташкент және Ташкент велоятының тарихи 
топографиясы мен климаты, табиғаты, ауыл  шаруашылығы, қала  тұрғындарының  және 
қала  төңірегіндегі   халықтың   өмірін,  кәсібін  суреттеуге арналған (лл. 873а-1040б). Оның  
мынадай  тізімдері  бізге белгілі [4, С 120-121.]: 

1) № 7791, 1040 пп., автордың өз қолжазбасы; 
2) № 11702, 302пп., екінші томның бірінші тарауы және екінші тарауының жартысы; 
3) № 11703, 294пп., екінші томның екінші тарауының екінші жартысы және үшінші 

тарауының барлығы; 
4) № 5732/I, 192пп., 1940, екінші томның бірінші тарауы және екінші тараудың бірінші 

жартысы (Nasyrov Abdulla). 
5) № 5732/II, 209пп., 1940, алдыңғы тізімнің жалғасы (Nasyrov Abdulla). 
Десек те, Мұхаммад-Салихтың бұл туындысын осы күнге дейін Қазақ тарихының  

дереккөзі ретінде тікелей зерттеушілер аз, оның есесіне оны түрлі  аспектіде  жалпы 
тақырыптардың  қатарында қарастырған зерттеулер баршылық . Шығыстанушылардың  
бірнеше  буыны  назар аударып,  біршама ғылыми  зерттеулерде  пайдаланғанымен  
шығарма әлі толық әрі тыңғылықты  зерттелген жоқ. Әр кезде әр тарихшы өзіне қажетті 
нәрселерді үзік-үзік аударып өз жұмыстарында пайдаланғаны болмаса, шығарма әлі күнге  
толығымен  деректанулық, соның ішінде  Қазақстан тарихына  қатысты, әсіресе  Дешті 
Қыпшақ  пен Ташкен иелігіне қарасты  Оңтүстік Қазақстан тарихына қатысты деректер 
тұрғысынан  жан-жақты  талдаудан  өтпеген. Біздің  мақсатымыз -осы тұрғыда  зерттеу 
жүргізу. Демек,  мұндай қайталанбас тарихи   туындыларға деректанулық талдау жасауға 
арналған  зерттеу  қазіргі таңдағы Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелердің  бірі  болып 
отыр.  Өйткені бұл шығармадағы  Қазақстан тарихы жайлы деректер еліміздің тарихын 
тануға,  тарихтағы  «ақтаңдақтарды»  жоюға  қомақты  үлес  қосары анық. 
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Резюме 

В этой статье  изложены жизнь и творчество известного историка Мухаммеда Салиха 
Ташканди. 

Summary 
The article   is devoted to the life and work creative activity of the well known scientist  and 

historian Muhammad Salix Tashkandi. 
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ЗАКОННОСТЬЮ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
  

Мирзакулов Д., 
магистрант Академии Кайнар 

 
Научная статья рассматривает вопросы повышения эффективности 

прокурорского надзора за законностью и обоснованностью задержания подозреваемых в 
совершении преступлений. 

Ключевые слова: повышение, эффективность, прокурорский надзор, законы.  
 
В уголовно-процессуальной деятельности, связанной с расследованием и 

разрешением уголовного дела, принимают участие различные органы и лица, вовлеченные 
в сферу уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих 
между субъектами права. При этом в качестве основной функции органов, ведущих 
уголовный процесс, выступает защита и охрана прав и свобод всех граждан, вовлеченных в 
орбиту расследования. Поэтому эти органы должны быть оснащены соответствующей 
системой правоохранительных процедур и механизмов              [1, с. 73]. 

В первую очередь это относится к государственным органам и их должностным 
лицам (суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель), в обязанность которых 
вменяется проведение непосредственной процессуальной и организационной 
деятельности, на основе которой и возникают правоотношения между ними и 
юридическими и физическими лицами, направленные на достижение целей и задач 
уголовного судопроизводства. 

Однако, как отмечал В. А. Стремовский, эта деятельность не может быть 
беспредельной, неопределенной или зависящей от усмотрения и желания самих 
участников судопроизводства. Напротив, деятельности каждого участника присущи 
определенные свойства, наличие которых обязательно, так как это гарантирует правовой 
характер этой деятельности и является необходимым условием выполнения задач, стоящих 
перед уголовным судопроизводством, предполагая необходимость связи всех участников 
как между собой (по горизонтальной линии), так и с участниками — органами государства 
(по вертикальной линии) [2, с. 9]. 
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При этом, как справедливо указывала П. С. Элькинд: «... каковы бы ни были взаимные 
процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства, каждый из 
них так или иначе связан с компетентными органами государства (дознания, следствия, 
прокуратуры, суда), вне направляющей и решающей роли которого невозможно 
осуществление взаимных прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства»              
[3, с. 31]. 

Особое место среди государственных органов, ведущих уголовный процесс, занимает 
прокуратура, являющаяся «единой централизованной системой органов универсального 
надзора за исполнением законов в стране» [4, с. 3; 5, с. 15] и, в особенности, в сфере 
расследования уголовных дел. Статья 48 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» 
определяет, что прокурор — это должностное лицо, осуществляющее в пределах своей 
компетенции надзор за точным и единообразным применением законов, указов Пре-
зидента РК, иных нормативных правовых актов, за законностью оперативно-розыскной 
деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного производства, 
представительство интересов государства в суде, а также уголовное преследование на всех 
стадиях уголовного процесса. Прокуратура призвана обеспечить не только точное и 
единообразное, но и неуклонное исполнение законов при расследовании уголовных дел, 
своевременное принятие мер по устранению всяких нарушений законов, от кого бы они ни 
исходили, а так же воспитание граждан в духе уважения к законам. Поэтому, являясь орга-
ном уголовного преследования, осуществляющим высший надзор за законностью, 
прокурор наделен обширными властными полномочиями, осуществляя которые он 
независим и подчиняется только закону (часть четвертая ст. (62 УПК РК). 

Прокурорский надзор — это государственно-правовой институт, служащий защите 
прав человека, обеспечивающий законность и правопорядок методами, направленными на 
точное, неуклонное и единообразное исполнение законов органами расследования, 
своевременное принятие мер по устранению выявленных нарушений, на воспитание 
граждан в духе уважения к законам. Осуществляя надзорную функцию, прокурор, 
независимо процессуального статуса органа, вовлеченного в процесс расследования, 
обязан устранить допущенные нарушения закона и принять меры по установлению и 
наказанию виновных в этом лиц. При этом он пользуется властно-распорядительными 
полномочиями, в соответствии с которыми он вправе непосредственно, в ходе про-
изводства надзора за деятельностью органов предварительного следствия и дознания 
либо по жалобе одного или нескольких участников расследования, осуществлять 
руководство предварительным следствием и дознанием, как в процессуальных формах, так 
и в организационно-управленческих, как в отношении конкретного следователя, 
дознавателя, так и в отношении их руководителей либо подчиненных им органов. При этом 
организационно-управленческие полномочия прокурора должны быть непосредственно 
связаны с процессуальными, и ограничиваться ее рамками. 

Прокурор должен осуществлять постоянный надзор за деятельностью органов 
дознания и следственных подразделений, чтобы, не дожидаясь наступления вредных 
последствий, иметь возможность в кратчайшие сроки пресечь возможные 
злоупотребления с их стороны. Подобный подход, на наш взгляд, создаст необходимые 
условия для выяснения существенных обстоятельств совершенного преступления и будет 
являться дополнительной гарантией против необоснованного ограничения свободы граж-
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данина. Много дискуссий вызывает и ситуация, когда в полицию доставляется по-
дозреваемый в совершении преступления, находящийся в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. В настоящее время помещение таких лиц в соответствующее 
наркологическое учреждение запрещено и, если есть информация о причастности этого 
лица к совершенному преступлению, его нужно задерживать по основаниям, 
предусмотренным ст. 132 УПК РК. Однако при таком положении у следователя 
(дознавателя) искусственно отнимается время, предусмотренное для сбора и закрепления 
доказательств, и тем самым снижается эффективность расследования.  

Поэтому, исходя из смысла части первой ст. 68 УПК РК, устанавливающей в качестве 
обязательного признака установления статуса подозреваемого - объявление о наличии 
подозрения, мы полагаем, что помещенный в соответствующее наркологическое 
учреждение данным статусом не обладает, поскольку в силу своего состояния не способен 
осознать своего положения и, тем более, реализовать свое право на защиту от 
предъявленного подозрения. 

Вызывают споры и вопросы о необходимости направления сообщения о 
произведенном задержании. Согласно части первой ст. 134 УПК РК, о каждом 
произведенном задержании дознаватель или следователь в течение двенадцати часов с 
момента составления протокола задержания обязаны письменно сообщить надзирающему 
прокурору. Как уже отмечалось выше, такое сообщение является основанием для начала 
прокурорского реагирования за законностью и обоснованностью задержания. 

Деятельность прокурора по надзору за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания можно условно подразделить на три 
последовательных этапа: 

 получение информации о состоянии законности при предварительном рас-
следовании преступлений; 

 оценка полученной информации; 
 принятие мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Предметом прокурорского надзора должен являться и вопрос о правомерности 

совершения действий, направленных на защиту человека от необоснованного 
посягательства на его личную свободу и неприкосновенность, в случае задержания лица, 
которое фактически является непричастным к совершенному преступлению. Таким 
образом, прокурорский надзор за деятельностью органов дознания, следствия — это 
высшая форма контроля за исполнением законов при проведении расследования, 
основанием для возникновения которой служит либо непосредственная надзорная 
деятельность прокурора, либо поступление к нему жалобы от участников процесса на 
действия и решения органов уголовного преследования. 

Подводя итог, можно придти к следующим выводам: 
1. Происходящие в Казахстане изменения в законодательстве, в состоянии и 

динамике преступности, кадровая и структурная реорганизация правоохранительных 
органов, а также преобразования в экономической и социальной жизни общества 
вызывают необходимость переосмысления уже сложившихся стереотипов в оценке роли и 
места прокуратуры в системе органов, ведущих уголовный процесс, ее функций, 
полномочий и методов осуществления надзорной деятельности. 
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2. Основной функцией деятельности органов прокуратуры при осуществлении 
руководства за предварительным следствием и дознанием выступает защита и охрана прав 
и свобод всех граждан, вовлеченных в орбиту расследования. Но при этом 
организационно-управленческие полномочия прокурора должны быть непосредственно 
связаны с процессуальными, и ограничиваться ее рамками. 

3. В целях разграничения процессуального статуса граждан, находящихся в органах 
расследования, в журналах доставленных при дежурных частях необходимо ввести 
отдельные графы, фиксирующие учет доставленных (по поручению следователя, приводом, 
в связи с совершенным правонарушением), явившихся самостоятельно (явка с повинной) и 
в связи с вызовом по повестке или по приглашению. Такой подход повысит эффективность 
прокурорских проверок законности и обоснованности нахождения граждан в органах 
расследования в целях выявления фактов незаконного ограничения их свободы. 

4. Находящееся в состоянии алкогольного или любого иного опьянения лицо, в 
отношении которого имеются предположения о причастности его к совершению 
преступления, должно и может помещаться в соответствующее наркологическое 
учреждение до его вытрезвления, с последующим сообщением органу уголовного 
преследования. 

5. Вопрос о процессуальном задержании подозреваемого следователь должен 
решать самостоятельно, в то время как проверка законности и обоснованности данного 
решения - это прерогатива начальника следственного отдела и надзирающего прокурора 
(после соответствующего уведомления или предоставления материалов уголовного дела). 

6. В случае выявления фактов задержания лиц, не причастных к совершенному 
преступлению, надзирающие прокуроры обязаны способствовать тому, чтобы таким 
гражданам разъяснялось их право на необходимую оборону и возмещение причиненного 
вреда и не чинились препятствия со стороны органов, производивших задержание. 
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Түйін  
Ғылыми мақала қылмыстық күдіктіні ұстау заңдылығы мен прокурорлық 

қадағалаудың тиімділігін арттыру мәселелері айтылады. 
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Scientific paper examines the issues of increasing the effectiveness of prosecutorial 
supervision over the legality and validity of detention of criminal suspects. 

 
 
ҚҰРАН МӘТІНІҢДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ТИПОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 
 

Әмірбекова С.К., 
   Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

магистранты 
 
Мақалада Құран мәтініндегіфразеологиялық бірліктердің құрылымды-

типологиялық және грамматикалық сипаты берілген.Бұл сөз орамдары Құран 
фразеологиясында маңызды рөл атқарады  және араб әдеби тілінің көркем сөз байлығы 
мен бірегейлігін  айқын да, толық көрсетеді. Құран фразеологиялық бірліктерінің 
құрылымдық ерекшеліктерінің зерттелуі араб тілін терең және жан-жақты білуге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ,  ислам негіздері мен  мұсылман мәдениетімен  жақынырақ 
танысуға болады. 

Түйін сөздері: фразеология, Құран, фразеологиялық бірліктер, стилистика. 
 
Құран - араб жазба әдебиетінің ең алғашқы туындысы. Қасиетті Құраннан бастау 

алатын фразеологизмдерде моральдық-этикалық, діни, саяси нормалар туралы халық 
даналығы жазылған. Құран- классикалық араб тілінің эталоны. Оның стилі, ықшамдылығы 
және сөз байлығы кейінгі араб әдебиетіне айтарлықтай әсер етті. Құранда жазылған 
Алланың сөзі, ислам дінінің негізін салушы Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (صلى هللا علیھ وسلم)  
өсиет, насихат сөздері  - қазіргі заманғы баспасөзі мен әдебиеттерінде көп келтіріледі. 
Сонымен  қатар, араб тілінің грамматикасының алғашқы мақсаты  тек киелі Құран  аяттарын 
түсіну үшін қызмет атқарған. Араб филологтары  ерекше стилистикасы қайталанбас 
туындыны-Құран деп есептейді. Белгілі араб ғалымы Абделькахир Джурджани Құранды 
тамаша және шеберлі назмнан құрылғаны, оның фонетикалық, лексикалық құрамы, тілдік 
байлығы сол заманда табылған әдеби шығармалардан ешқандай айырмашылығы жоқ деп 
есептейди.[1] Адам санасына анық және айқын идеясын білдіре отырып, үлкен 
эмоционалды әсерлерін Құран фразеологизмдері қалдырады. Сонымен 
қатар,фразеологизмдер халықтың философиялық көзқарасын, мәдениетін, салт-
дәстүрлерінің ерекшеліктерін ашып көрсетеді.Қазіргі араб әдебиетінің фразеологиялық 
бірліктерінің негізінде Құран фразеологизмдері тұр. Фразеологиялық бірліктерінің бейнелі 
мағынасы көп жағдайда тура мағынасынан елеулі айырмашылығы бар. Сондықтан да, 
Құран фразеологизмдерін дұрыс түсініп білу қажет. 

Қасиетті кітаптағы фразеологиялық бірліктер адам санасына эмоциональды-
экспрессивті әсер қалдырады. Қазіргі заманда араб тіліндегі фразеологиялық қордағы 
тұрақты сөз тіркестердің 78,5%  Құранда жазылған сүрелер арқылы қалыптасқан.[2] Мәнін 
және мағынасын түсініп, ұғыну арқылы Құран фразеологизмдерін біле аласын, өйткені тура 
аудармасы көп жағдайда мағынасын жоғалтып алады. Фразеологиялық бірліктердің 
жанама мағынасы  олардың тура мағынасынан елеулі айырмашылығы бар. 
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Ресей шығыстанушысы В.Д.Ушаков Құранның фразеологиялық бірліктерінің 
құрылымдық-грамматикалық классификациясында – фразеологиялық бірліктерді екі топқа 
бөледі: есімді және етістікті фразеологизмдер,олар өз кезегінде, түрлі құрылымдық 
топтарға бөлінеді. Құранның есімді фразеологиялық бірліктерге изафеттік, атрибутивті, 
копулятивті, демеулі-есімді фразеологизмдер және есімді фразеосөйлемдер боп 
қарастырылады.Қысқаша анализ жасап қарастырып шығайық.[1] 

Мысалы, изафеттік фразеологиялық бірліктер құдайды суреттегенде көп 
қолданылады. Алла туралы:  

واالرضرب السموات  (Аспан мен жердің Иесі) 
العالمىن رب   (екі әлемнің Иесі) 

 (Ұлы тақтың Иесі) العَظیمَ  العَْرِش  َربُّ  
Араб тіліндегі   ٌَعْرشсөзінің бірінші мағынасы «тақ», яғни  отыруға арналған зат, 

патшаның тағы. Екінші мағынасы «ғарыш» сөзі Құранда: «Расында, оларға патша болған 
бір қатын таптым, оған әр-түрлі нәрсе берілген әрі оның үлкен тақты бар»(Нәміл 
сүресінің 23-аяты). Басқа ұғымы «Алла тағаланың ғарышы» деп те жазылған: «басымды 
көтерсем, ол ауадағы тақ (ғарыш) үстінде отыр.» Сонымен қатар, Үйдің ғарышы-үйдің 
төбесі деп те аударылады. Ғарыш құдықтың басына ағаштан орнытылған орын, құдықтан су 
тартушы тұратын жер[10]. Ғарыш сөзі Құран Кәрімде 29 рет кездеседі[9]  َالعَظیم العَْرِش  َربُّ  ُھو 
(9:129) Одан басқа құдай жоқ, ол керім ғарыштың (23:116) الَكریمِ  العَْرِش  َربُّ  ھُوَ   إالّ  إلھَ  ال 
Сөйтіп,ғарыш о баста «отыратын тақ» мағынасында «Алла тағаланың патшалығындағы тақ» 
мағынасынан шыққан, яғни бұл жердегі тақ- биліктің символы, Алла тағаланың мекені 
көкте, ол көктен өз үстемдігін жүргізуде, олай болса ғарыш- Алла тағаланың мекені, 
патшалығы. Бұдан «аспан», «космос» сияқты бағалауыштық коннотациясы бар лексикалық 
бірлікке айналды.[2] 

Құран Кәрімдегі   ٌُمْستَقیمٌ  ِصراط «тура жол » фразеологиялық сөз тіркесі әр түрлі 
грамматикалық тұлғада 32 рет кездеседі. Мысалы:  الُمْستَقیمَ  الِصراطَ  آْھدنا «Бізді тура жолға сала 
көр», тура жол тұрақты сөз тіркесін Құраннан аударылған толық 
баламасы.Фразеологиялық сөздікте «дұрыс бағыт берді» мағынасындағы тура жолға 
салды фразеологиялық оралым тіркеліп, оның мағынасын ашуда осы мысал келтірілді. 
Құранда дерексіз ұғымды нақты затпен салыстыру сирек қолданылатын тәсіл екенін    ٌِصراط 
 тұрақты сөз тіркесінің «дін,иман» мағынасында жұмсалатынына  орта ғасырлардағыُمْستَقیمٌ 
араб ғалымы Джурджани да атап көрсетті. [1] 

Араб тілінің грамматикалық изафеттік ерекшіліктері сақталған, қазақ тілінде тура 
мағынасында айтылған фразеологиялық сөз тіркестерге:  ُاإلْسالمِ  دین дину ислам изафетін 
мысал ретінде келтірсе болады.Оны қазақшалап қайта айтатын болсақ, ислам діні деп 
өзгеретін еді. 

  Қазақ тіліне тән құбылыстың бірі: هللا ٱْستَْغِفر астапыралла,  هللا یَرَحُمك жәрекімалла, ُسْبَحان 
 ,әлхамдулла � الحمد ,әлейкумсәлам السالم وعلیكم ,ассалаумағалейкум َعلْیُكم السالم ,сұбханалла هللا

 бисмилла т.б. діни формулаларды жатқызуға болады.[2] هللا بِْسم
Құрандағы символдық тіркесі:  ُالدُنیا الَحیاة َزْھرة  «дүниедегі тіршілік гүлі»- өмірдегі адам 

баласының ең жақсы көретін нәрселерді гүлмен теңейді. 
 وال تَُمدَّن َعْینَیك إلى ما َمتَعَنا بِھِ  أُزواًجا ِمْنُھم َزْھرةُ  الَحیاةِ  الدُنیا ِلنَْفتُنَُھمْ  فیھ وَرَزقَ  َربُّكَ  َخْیٌرو أْبقى

)طھ سورة ) 
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«Біз олардың кейбіреуіне сынау үшін берген дүние  тіршілігінін ғана сәні түріндегі  
нәрселерге көзіңді сүзбе. Раббыңның несібесі хайырлы да тұрақты»(20:131) 

 Араб тіліндегі  ْالدُنیا الَحیاة رةُ َزھ   тұрақты тіркесі Халифа Алтай аудармасында «дүние 
тіршілігінің сәні»деп берілген.Адам өмірінің ең жақсы шағының символы гүл, ең жақсы 
нәрселердің бәрін гүлмен теңеу араб мәдениетіне тән нәрсе.Қасиетті Мекке қаласын Құран 
Кәрімде анамен салыстырады  ّالقُرى أُم «қалалардың анасы», яғни бүкіл қалалардың ең 
бастысы мен құрметттісі 

وَكذَِلكَ  أَْوَحْینا إلَْیكَ  قُْرآنًا َعَربِی�ا ِلتُْنِذرَ  أُمُّ  القُرى وَمنْ  َحْولَنا وتُْنِذرَ  یَوَمالَجْمعِ  ال َرْیبَ  فیھِ  فَریقٌ  فى الَجنَّةِ  و فَریقٌ  فى 
)الشورى سورة(عیرالسَّ   

Изафеттік фразеологиялық бірліктердің құрылымдық түріне атрибутивті изафеттік 
тіркесі жатады.Бұл тіркестің бірінші компоненті сын есімнен құралады.Мысалы:  َُشدید 
 الزمانِ  ٱِخرُ  тез». Сол сияқты, араб тілінде»  الِحسابِ  َسریعُ  ;«қатаң жазалаушы»   الِعقاِب،العَذابِ 

«тіршіліктің соңы» деген мағынадағы Құран арқылы қалыптасқан тіркесі, затқа немесе 
адамға қатысты тіршіліктің ақырында адам баласының не бүкіл тіршіліктің азып-тозатыны 
туралы хикаяға сай жағымсыз, шектен шыққан азғындықты білдіру үшін айтылды. ٱِخر ِرجال 
 Ақыр заман адамдары» фразеологиялық тіркесі қазақ тіліндегі мағынасында, яғни»الزمانِ 
азғынданған адамдар туралы, заттың, не адамның жағымсыздығын айтуда қолданылып 
жур. Қазақ тілінде семантикасы кеңейген: 1.Бүкіл тіршіліктің, бүкіл дүние қаран болу 
мағынасында айтылатын ескі діни ұғым. 2.Тар кезең.[ҚТФС,29б] «Қиындықты тақап қою, 
тығырыққа тіреу» мағынасындағы ақыр заман орнату деген фразеологиялық бірлік ақыр 
заман орамының семантикалық және синтаксистік жағынан күрделенген, дамыған түрі 
болып табылады. Осылайша «ақыр заман» фразеологизміне «қиындық, ауыртпалық» деген 
қосымша мағына қосылған.[2] 

 Затул судур «кеудесінде» -(жан дүниесі, құпиясы)фразеологизмі Құранда 12 الُصدُورِ  ذَاتُ 
рет кездеседі. 

)المائدة سورة(رِ الُصدُو بِذَاتُ  َعلیمٌ  هللاَ  إِنَّ  هللاَ  واتَّقوا وأََطْعنا َسِمْعنا قُْلتُمْ  إِذْ  بِھِ  واثَقَُكمْ  الذى وِمیثاقَھُ  مَعلَْیكُ  هللاِ  نِْعَمةَ  واذُْكُروا  
«Алланың сендерге берген нығметін және «Естідік, бой ұсындық» деп байлаған 

серттеріңді еске алыңдар! Әрі Алладан қорқыңдар! Күдіксіз Алла көкіректегілерді толық 
білуші»(5:7) 

Пайғамбарымыз Мұхаммедті (صلى هللا علیھ وسلم)   Құранда   َخاتَمُ  النَّبیِّین«пайғамбарлардың 
мөрі басылған»)-соңғы пайғамбар деп атаған: 

دٌ  أبا أََحدٍ  ِمنْ  ِرجاِلُكمْ  َولَِكنْ  َرُسولَ  هللاِ  وخاتَمَ  النَّبیِّینَ  وكان هللا بُِكلِّ  َشْيٍءَعلیًما (سورة األحذاب)  ما كان ُمَحمَّ
«Мұхаммед(ғ.с.) сендерден ешбір еркектің әкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі және 

пайғамбарлардың соңы. Алла әр нәрсені толық білуші»(33:40) 
Соматизмі бар фразеологиялық бірліктер Құранда көп кездеседі. Мысалы: мына аятта  

أْیِدِھمْ  فَْوقَ  هللاِ  یَدُ   қол» лексемасы»  یَدٌ    «Алланың құдырет қолы олардың қолдарының 
үстінде»(48:10) 

 ثُمَّ  لَتََرونَھا َعْین الیَقینِ :көз» лексемасы мына аятта бар»َعْینٌ 
«Сонан кейін әрине көзбен көресіңдер»(102:7) 
Бұл фразеологизмдер суреттеу мен бейнелеу арқылы метафора негізінде құрылған 

перифраза  ретінде қарастыру керек. 
Бейнелеу және көркем-әдеби эпитеттері бар  зат есімді сөз тіркестер Құранда кең 

қолданылған. Суреттеп тұрған объектіні бұндай тіркестер маңызды стилистикалық ролі 
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үлкен.Мысалы, «жаза»  ٌَعذَاب  сөзіне Құранда мынадай сын есімдер қосылып жазылған:  
َعظیمٌ   ,«азапты»ألیمٌ  «ұлы», 

,«қаһарлы» َغلیظٌ  ,«қауыпты» ُمقیمٌ , «азапты» َشدیدٌ   ُمھینٌ    «кемсінетін». 
Халыққа ислам дінін уағыздап, сенімдерін арттырған Пайғамбарымызды ( صلى هللا علیھ

 .теңеген ِسراجٌ  ُمنیرٌ    «нұрлы шырақпен»  (وسلم
ً  ُمنیراً  ً  إلى اّ�ِ  بإذْنِھِ  وَ  ِسَراجا  و دَاعیا
 ( سورة االحزاب)
«Алла жаққа, Оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақ түрінде 

жібердік»(33:46) 
Құранда копулятивті  фразеологиялық бірліктерді де кездестіруге болады. Копулятивті  

фразеологиялық бірліктер деп бір грамматикалық категорияға кіретін тұтастылығы мен 
синтаксистік бірлігі бар  қосарланған сөздерді айтамыз. Оның екі түрі бар:1) антонимдік  
тіркестер, 2) синонимдік тіркестер. 

Құрандағы антонимдік тіркестердің көбі оппозиция тұрғыда, яғни контрастивті 
сюжетті суреттеу және бейнелеу арқылы келеді.[1] Капулятивті фразеологизмдер Құранда 
мынадай мысалдар арқылы көрсетілген: ِفى البَرِّ  والبَْحر«жерде де суда да» - әр жерде  

نْ  َحلَْقنا تَ ْفضیالً  (سورة  ْلناُھم على َكثیرٍ  ِممَّ ْمنا بَنِى ٱدَمَ  و َحَمْلناُھمْ  في البَرِّ  و البَْحرِ  و َرَزْقناُھمْ  ِمنْ  الَطیِّباتِ  و فَضَّ  و لَقَدْ  َكرَّ
 اإلسراء)

«Расында адам баласын ардақтадық. Сондай-ақ оларды құрылықта да теңізде де 
көліктендірдік. Әм оларды жаратқандарымыздың көбінен не құрлым артық 
жараттық»(17:70) 

 үлкені де кішісі де» - бәрі, түгел» ُكلُّ  َصغیرٍ  و َكبیرٍ  
   ُكلُّ  َصغیرٍ  و َكبیرٍ  ُمستََطرٌ ( سورة القمر)
«Үлкен-кіші әр нәрсе жазулы »(54:53) 
Белгілі бір затты « күшейту мен нығайту » үшін қос синонимдер мен антонимдердің 

пайдасы асады.Құранда олар  Алланы суреттегенде көп қолданылады:    ٌرُؤوفٌ  َرِحیم
«қайырымды, рақымшыл» 

 «білуші, дана»  َحكیمٌ  علیمٌ 
Сонымен бірге , Құран Кәрімде шылаулы фразеологиялық бірліктер көп кездеседі: 
 .Алланың мейірінде» - жәнната»   في رَ ْحَمةِ  هللا
 و ال تَقولوا ِلَمنْ  یُْقتَلُ  في َسبیلِ  هللا أْمَواتٌ  بَلْ  أْحیاءٌ  و لَكنْ  ال تَْشعُرونَ (سورة البقرة)
«Алла жолында өлтірілгендерді (шаһидтерді) олар өлі демеңдер, олар тірі, бірақ 

сендер сезіп біле алмайсындар»(2:154) 
 .Алла жолында» - Алла үшін»  في َسبیلِ  هللا 
 و أْنِفقوا في َسبیلِ  هللا و ال تُْلقوا بِأْیِدیُكم إلى التَْھلَُكةِ  و أْحِسنوا إنَّ  هللا یُِحبُّ  الُمْحِسنِینَ (سورة البقرة )
«Алла жолында мал сарып қылыңдар. Сараң қорқақ болып өздеріңді өз қолдарыңмен 

қауіп-қатерге салмаңдар. Жақсылық істеңдер. Шын мәнінде Алла игілік істеушілерді 
жақсы көреді»(2:195) 

 В.Д.Ушаковтың ойынша, Құранның есімді фразеосөйлемнің көбісі белгілі-бір 
субъектінің дінге, құдайға деген сенімін, нанымын  жанымен қабылдауында болады 
немесе,керісінше қабылдамай, жоққа шығарғаны болады.[1] 

 «оның жүрегі иманмен орнықан»  و قَْلبُھُ  ُمْطَمئِنٌّ  بِاإلمانِ  
َمنْ  َكفَرَ  بِا�ِ  ِمنْ  بَْعدِ  إیمانِھِ  إالَّ  َمنْ  أُْكِرهَ  و قَْلبُھُ  ُمْطَمئِنٌّ  بِاإلمانِ  و لَِكنْ  َمنْ  َشَرحَ  بِاْلُكْفِرَصدْراً  فَعَ لَْیِھمْ  َغَضبٌ  ِمنْ  هللاِ  ولَُھمْ  

 َعذَابٌ  َعظیمٌ (سورة النھل)
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«Жүрегі иманмен орнықаннан кейін зорлық көрген біреуден басқа біреу; иман 
келтіргеннен кейін Аллаға қарсы келсе, сондай-ақ біреу көңлін имансыыздыққа берсе, 
оған Алланың ашуы және оларға зор азап бар»(16:106) 

 олардың жүрегінде ауру бар»- күмәнділік, сенбеушілік,екіжүзділік және»في قُلُبِھِ  َمَرضٌ  
т.б. 

 في قُلُبِھِ  َمَرضٌ  فَزادَُھمْ  هللا َمَرًضا ولَُھمْ  َعذَابٌ  ألیمٌ  بِما كانوا یُْكِذبونَ (سورة البقرة)
«Олардың жүрегтерінде дерт бар. Сонда Алла олардың дертін арттыра түсті. 

Сондай-ақ оларға өтірікшіліктерінің салдарынан күйзелтуші азап бар» (2:10) 
Құран фразеологизмдерінің үлкен тобын етістікті фразеологиялық бірліктер құрайды. 

Етістікті фразеологизмдер көп халықтың әдеби тілінде кездескендіктен мағына – мәні осы 
тілдерде сөйлейтін ұлттың ерте уақыттан бергі өмірін жан-жақты айқындайдап 
көрсетеді.Қарапайым халықтың күнделікті өмір тіршілігі негізінде пайда болып қалыптасқан 
етістікті фразеологизмдерді қос тілден жиналған деректерімізден көруге болады.Осы 
етістікті фразеологизмдер тілдік қолданыста әр уақыттың салт-дәстүріне, әдет-
ғұрыптарына, мәдениетіне, психологиясына, тарихына байланысты қалыптасып, тілдік 
қолданыста дамыды. Сондықтан да олар әр халықтың  ерекшелігіне байланысты өсіп-өрбіп, 
сол халықтың ғасырлар бойы жинаған байлығының  бірі болып саналады. Араб және қазақ 
тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің беретін ұғымы  әр ұлттың өзіне ғана тән рухани 
өмірін суреттейтіні сөзсіз. Қос тілдегі етістікті фразеологизмдер ұлттық сезім, ұлттық мінез, 
ұлттық салт- дәстүр негізін ашады. 

Құранның етістікті фразеологизмдері мағынасы астарлы, образды болуы тән. Мысалы, 
«Бақара» сүресінде сабырлықты   َأْفَرغ«төгу» етістігімен салыстырады: 

 ولّما بََرزوا ِلَجلوتَ  و ُجنُوِدهِ  قالوا َربَّنا أْفِرغْ  َعلَْینا َصْبًرا وثَبِّتْ  أْقدَاَمنا و اْنُصْرنا على اْلقَومِ  الَكافِِرین
«Олар Жалұт және жауыңгерлерімен қарсыласқан сәтте: «Раббымыз! Сабыр бер, 

табанымызды бекітіп, бізге кәпір қауымға қарсы жәрдем бере көр!»,- деді»(2:250) 
Адам жанының жақсы және жағымды көңіл-күйін «беті ағарған» фразеологиялық 

тіркесі  арқылы сипаттайды:  ُ1 بَیَّضَ  َوْجُھھ)«Оның бетін ағарту(немесе өзінің  бетін ағарту)» 
2) құрмет көрсету [3] 

ا الّذینَ  اْبیَضَّتْ  ُوُجوُھُھمْ  فَفي َرْحَمةِ  هللاِ  ُھمْ  فِیھا خاِلدونَ  ( سورة العمران)  و أمَّ
«Ал енді ақ жүзділер, Алланың рахметінде болады да,олар онда мәңгі қалады» 

(3:107) 
Жағымсыз эмоцияларды  ْاْسَودَّتْ  ُوُجوُھُھم«беті қарайған», َیَضیقُ  َصدُْرك «кеудесі тарылған»  

етістікті фразеологиялық бірліктермен баяндайды. 
ا الِّذینَ  اْسَودَّتْ  ُوُجوُھُھمْ  أْكفَْرتُمْ  بَْعدَ  إمانُِكمْ  فَذوقوا العَذابَ  بِما ُكْنتُمْ  تَْكفُُرونَ  ( سورة  یَْومَ  تَْبیَضُّ  ُوُجوهٌ  وتَْسَودُّ  ُوُجوهٌ  فَأمَّ

 العمران)
«Қиямет күні кей беттер ағарып, кей беттер қараяды. Сонда қара беттерге : 

«Иман келтіргененнен кейін қарсы келдіңдер ме? Ендеше, қарсы келулерің себепті 
азапты татыңдар!»,- делінеді (3:106). 

 و لَقَدْ  نَْعلَمُ  أنَّكَ  یَضیقُ  َصدُْركَ  بِما یَقُلونَ  ( سورة الحجر)
«Расында олардың айтқандарына көңліңнің тарайғанын білеміз»(15:97) 
В.Д.Ушаковтың айтуынша, Құрандағы фразеологизмдердің басым көпшілігі жағымсыз 

коннотация береді. Құранда кездесетін абстракт мағынадағы 45 зат есімнің 34-і жағымсыз 
ұғымдарды беруде қолданылса, соның алтауы ғана жағымды мағынадағы атаулар:   ٌَحَسنَة
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«жақсылық»,  ٌَرْحَمة «рақымдылық»,   ٌفَْضل «кең пейілділік»,   ٌنِْعَمة «нығмет»,   ٌَخْیر 
«қайыр,жақсылық»   ٌِشفاء «шипа,ем» сөздері. [1] 

Осы айтылған жағымсыз семантикалық бірлікке  َأََكل«жеу» етістігімен байланысты 
фразеологизмдерді мысалға келтіруге болады.Біреуді өсектеу немесе жаманатты қылу 
әрекеттерді Құранда адам етін жеумен теңейді:  َأََكلَ  لَْحم «ет жеу» - біреудің артынан ғайбат 
ету, жаманатты ету. 

 و ال یَْغتَبْ  َبْعُضُكمْ  بَْعًضا أیُِحبُّ  أَحدُُكمْ  أَنْ  یَأُْكلَ  لَْحمَ  أخیھِ  َمْیتًا فََكِرھتُُموهُ  َواتَّقُوا هللاَ  إِنَّ  هللاَ  تََوابٌ  َرحیمٌ (سورة الحجرات)
«Сыр тексермеңдер, біреуді-біреу ғайбаттамасын. Біреулерің өлген туысының етін 

жеуді жақсы көре ме? Әрине, оны жек көресіндер. Расында Алла тәубені тым қабыл 
етуші, ерекше мейірімді»(49:12) 

Сонымен қатар, жетімдердің, басқа да әлсіз адамдардың мүлкін тартып алу секілді 
адамдардың заңсыз, зорлық әрекеттері осы  أََكلетістігімен берілген: ال تأُْكل اموالُُھم«олардың 
меншігі болып табылатын ақшасын,мүлкін жеме»(4:2) деген бұйрық рай формасындағы 
етістікпен берілген 

Дінге сенбейтін адамдарды келесі фразеологизмен келтірген: 
 көздеріне мөр басу» - шындықты білуге, жамандық пен жақсылықты»َطبَعَ  على أْبصاِرِھمْ  

ажыратудан айыру. 
 أُولَئِكَ  الّذّینَ  َطبَعَ  هللا على قُلُوبِِھْمو َسْمِعِھمْ  و أْبصاِرِھمْ  وأُولَئِكَ  ُھمْ  اْلغافِلون (سورة النحل)
«Міне, бұлар сондай; Алла олардың жүректерін, құлақтарын және көздерін  бітеп 

қойған. Тағы олар мүлде кәперсіз»(16:108). 
Қорқыныш, әбіржу және алаңдау сияқты үрейлерді Құранда өте көркем суреттейді: 

 قَلَّبَ  أَْفئِدَتَُھمْ  وأَْبصاَرُھمْ 
ةٍ  ونَذَُرُھمْ  فى ُطْغیانِِھمْ  یَْعَمھونَ (سورة األنعام) لَ  َمرَّ  ونُقَلِّبُ  أَْفئِدَتَُھمْ  وأَْبصاَرُھمْ  َكما لَمْ  یُْؤِمنوا بِھِ  أَوَّ
«Олардың көңілдерін, көздерін теріс айналдырамыз. Алғаш рет оған 

сенбегендіктері сияқты оларды сергелдеңдікте қойып қоямыз. Олар қаңғырып 
жүреді»(6:110). 

Қорыта келгенде, Құраннан бастау алатын тұрақты тіркестердің қазіргі уақытта 
қолданыста болған бірден бір себебі олардың маңызды ұғымдарды қамтуы, бейнелілігі, 
белгілі бір эмоциялармен байланысты болуымен қатар олардың функционалды- 
стилистикалық ерекшеліктері бастапқыда Құран мен хадистер секілді діни мәтіндермен 
тікелей байланысты болса, кейіннен олар қайта пайымдаудың нәтижесінде діни 
шеңберден шығып, күнделікті қолданыстағы тілдік фактілер қатарына  айналды. Әдеби 
және сөйлеу тілінде бейнелілікті жеткізу, ойды образды берудің құралына айнала отырып, 
олар мұсылмандық моральды немесе діни көзқарасты білдіруде ғана емес, қарапайым 
өмір тіршілігінің тізбесінде де қолданылып жүр. Құран мен хадис арқылы келген 
фразеологизмдерді зерттеу араб (мұсылман) халқының  дүниетанымына тереңірек 
бойлауға мүмкіндік беретін өте қызық жұмыс деп айтуға болады. 
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Резюме 
В статье подробно раскрываютсяструктурно-типологические и граммтические 

особенности  фразеологических единиц в тексте Корана. Эти обороты многочисленны, 
играют важную роль во фразеологии Корана и наиболее ярко и полно отражают богатство 
и уникальность арабского литературного языка. Изучение структурных особенностей  
фразеологических единиц Корана позволяет узнать арабский язык глубоко и всесторонне, а 
также познакомиться с основами ислама и мусульманской культуры. 

 
Summary 

The article gives a detailed description of the structural -typologicalandgrammatical 
features of  phraseological units in the text of the Qur’an. They are numerous, and play an 
important role in the phraseology of the Qur’an and fully reflect the richness and uniqueness of 
the Arabic language. Studying the structural  features of  phraseological units of the Qur’an 
allows us to learn the Arabic language thoroughly and comprehensively, as well as to get 
acquainted with the basics of Islam and Muslim culture.  

 
 

ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА  
 

Нұрадинова Т.,  
Қайнар Академиясы 2-курс магистранты 

 
Бұл мақалада тергеу әрекеттерінің түрлеріне жалпы сипаттама берілген. 

Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  ретінде  алдын ала  тергеу  
сатысы қарастырылған.  

Түйін сөздер: тергеу, түрлері, қылмыс, іс қозғау, сатылары.  
  
Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  ретінде  алдын ала  тергеу  

сатысы болып табылады. Бұл сатыда  іс  қозғалғаннан кейін   ҚІЖК-де  көрсетілген  тергеу  
әрекеттерін  жүргізу арқылы жүзеге  асырылады. Қылмыстық іс жүргізу  заңнамасында  
бекітілген  бірнеше  тергеу  әрекеттерінің өзіндік  тәртіптерімен  ерекшеліктері бекітілген. 
Алдын ала тергеу жүргізу міндетті болып табылатын қылмыс  белгілері  болған  анықтау  
органы  қылмыстық  іс қозғауға  және  қылмыстың ізін анықтау  мен бекіту  жөнінде  кейінге  
қалдыруға  болмайтын тергеу іс әрекеттері: қарауды, тінтуді, алуды, куәландыруды, 
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сезіктілерді  ұстау  мен  олардан  жауап алуды, жәбірленушілер мен  куәлардан  жауап  
алуды  жүргізуге  құқылы.  

Анықтау органы  байқалған  қылмыс пен  қылмыстық іс  қозғалғаны туралы  
прокурорға  дереу хабарлауды. Осындай  тергеу әрекеттеріне  тоқталар болсақ. Жауап алу. 
Куә, жәбірленуші, сондайақ бостандықта  жүрген сезікті, айыпталушы жауап алуға олардан  
қолхат ала отырып  тапсырылатын  хабарлау қағазы арқылы  шақырылады, ал олар  
болмаған  жағдайда  кәмелетке  толған отбасы  мүшелерінің,  көршілерінің, жергілікті  
атқарушы  орган  өкілдерінің  бірі арқылы  немесе олардың  жұмыс немесе оқу  
орындарының   шілігі арқылы тапсырылады. Жауап алу  алдын ала тергеу  өтетін жерде  
жүргізіледі. Тергеуші  қажет деп тапқан  жағдайда  жауап алуды  жауап алынатын  адам 
тұратын   жерде  жүргізуге құқылы. Жауап алу үзіліссіз  төрт сағаттан  артық  жүргізілмеуге  
тиіс. Жауап алудың алдында  тергеуші  жауап алынатын  адамның  жеке басын  анықтауға 
тиіс. Егер жауап алынатын  адамның  іс бойынша  іс жүргізіліп отырған  тілді  білетіндігіне  
күмән  туса,  оның қай тілде  жауап  бергісі келетіні анықталады.  Жауап алуға  шақырылған 
адамға  одан кім  ретінде,  қандай  қылмыстық  іс бойынша  жауап алынатыны 
хабарланады.  

Жауап алу  жауап алынатын  адамға  іс бойынша  өзіне  белгілі  мән-жайларды  айтуды  
ұсынудан басталады.  Егер  жауап  алынатын  адам іске  мүлде  қатысы  жоқ  мән  жайлар  
туралы  айтса, оған  бұл  туралы  ескертілуге тиіс.  

Беттестіру. Егер бұрын жауап алынған екi адамның көрсетпелерiнде елеулi 
қайшылықтар болса, тергеушi осы қайшылықтардың себебiн анықтау үшiн оларды 
беттестiредi.  Беттестiруге ҚІЖК-інде көзделген жағдайларда қорғаушы, педагог, дәрiгер, 
аудармашы және жауап алынып отырған адамның заңды өкiлi қатыса алады.  Беттестiрудiң 
басында беттестiрiлiп отырған адамдардың бiрiн-бiрi бiлетiн-бiлмейтiндiгi және олардың 
арасында қандай қарым-қатынас бар екенi анықталады. Куә мен жәбiрленушiге айғақ 
беруден бас тартқаны, айғақ беруден жалтарғаны және көрiнеу жалған айғақ бергенi 
үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы ескертiледi, сондай-ақ оларға өзiне, ерiне 
(зайыбына) және өзiнiң жақын туыстарына, ал дiни қызметшiлерге, - тәубе үстiнде өздерiне 
iшкi сырын сенiп ашқан адамдарға қарсы куәлiк етпеу құқығы түсiндiрiледi. Беттестiруге 
шақырылған адамдарға анықтау үшiн беттестiру жүргiзiлiп отырған iстiң жайы туралы айғақ 
беру кезек бойынша ұсынылады. Мұнан соң тергеушi сұрақ қояды. Беттестiруге 
шақырылған адамдар тергеушiнiң рұқсатымен бiр-бiрiне сұрақ қоя алады. Беттестiру 
кезiнде тергеушi iске қоса тiгiлген заттай дәлелдер мен құжаттарды көрсетуге құқылы. 
 Беттестiруге қатысқандардың алдыңғы жауап алулардағы айғақтарын жария етуге 
олар беттестiруде айғақ бергеннен кейiн және ол айғақтар хаттамаға енгiзiлгеннен кейiн 
рұқсат берiледi. Беттестiрудiң барысы мен нәтижелерi осы Кодекстiң 203-бабында 
көзделген ережелер бойынша жасалатын хаттамада көрсетiледi.  

Тергеушi беттестiруге қатысушы адамдарды хаттаманың мазмұнымен таныстырады. 
Жауап алынған адамдар хаттамаға түзетулер мен толықтырулар енгiзудi талап етуге 
құқылы. Беттестiру хаттамасына тергеушi және жауап алынған адамдар қол қояды. Әрбiр 
жауап алынған адам өз айғақтарына және хаттаманың әрбiр бетiне қол қояды. 

Тексеру. Қылмыс iзiн, өзге материалдық объектiлердi анықтау, сондай-ақ iс үшiн 
маңызы бар жағдайларды айқындау мақсатында тергеушi, ал ол жоқ болған жағдайда 
анықтаушы немесе қылмыс туралы арыз немесе хабар түскен анықтау органының 
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лауазымы жағынан жоғары қызметкерi жердi, үй-жайларды, заттарды, құжаттарды, көзi тiрi 
адамдарды, мәйiттердi, жануарларды тексередi. Тексерудi жүзеге асыратын адамның 
нұсқаулары сол тергеу iс-әрекетiне қатысушылардың барлығы үшiн мiндеттi.    

Қылмыстық iстi қозғау туралы шешiм шығару тексерудi жүргiзбейiнше мүмкiн 
болмайтын жағдайларда ол қылмыстық iс қозғалғанға дейiн жүргiзiлуi мүмкiн. Тексеру 
бұған қажеттiлiк пайда болған кезде, әдетте, кейiнге қалдырылмай жүргiзiледi. Қылмысты 
ашу үшiн тергеу талап етiлетiн қылмыс туралы арыз немесе хабар алғаннан кейiн тергеушi 
оқиға болған жерге дереу келiп, тексеру жүргiзуге тиiс.        

Тергеушi уақытында келе алмайтын жағдайда тексерудi анықтаушы немесе арыз 
немесе хабар келiп түскен анықтау органының лауазымы жағынан жоғары қызметкерi 
жүргiзедi.               

Анықтау органының қызметкерлерi тексеру жүргiзген кезде жәрдемдесуге және 
тергеушiнiң тапсырмасы бойынша оқиға болған жердi күзету, көрген адамдарды анықтау, 
қылмыс жасаған адамдарды анықтау және ұстау, зардап шеккендердi көшiру, қаза 
болғандарды тасымалдау, жалғасып жатқан қылмыстылардың жолын кесу және олардың 
қайталануының алдын алу, оқиғаның өзге зардаптарын жою жөнiндегi қажеттi шараларды 
жүргiзуге мiндеттi.          

Қарап-тексеру оның барысы мен нәтижелерін тіркеп тұратын техникалық құралдар 
қолданыла отырып, ал осы баптың он екінші және он үшінші бөліктерінде көзделген 
жағдайда – куәгерлердің қатысуымен жүргізіледі.  

Тоғызыншы бөліктегі «тергеушi мен куәгерлердiң» деген сөздер «тергеушінің және 
куәгерлер тартылған кезде олардың» деген сөздермен ауыстырылсын. Қажет болған 
жағдайда тексеру сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң, сондай-ақ маманның 
қатысуымен жүргiзiледi.  

 Заттай дәлелдердi тексеру және сақтау. Оқиға болған жердi тексеру кезiнде жердi 
немесе үй-жайды тiнту, шығарып алу, тергеу экспериментi немесе басқа тергеу iс-әрекетi 
кезiнде алынған не тергеушiнiң талап етуi бойынша ұйымдар және азаматтар берген заттар 
осы Кодекстiң 222-бабының ережелерi бойынша тексеруге жатады. Аталған заттар 
тексергеннен кейiн осы Кодекстiң 121-бабының ережелерiне сәйкес заттай дәлелдер деп 
танылуы мүмкiн.              

Затты тергеушi заттай дәлел ретiнде тану және оны iске қосып тiркеу туралы қаулы 
шығарады. Осы қаулыда заттай дәлелдi iспен бiрге қалдыру немесе оны иесiне немесе өзге 
адамдар мен ұйымдарға сақтауға өткiзу туралы мәселе шешiлуге тиiс. Егер заттар ауқымды 
болуына немесе өзге де себептерге байланысты қылмыстық iспен бiрге сақтауға келмесе, 
олар фотосурет немесе бейнежазба құралдарымен түсiрiп алынуға, мүмкiндiгiнше мөрмен 
бекiтiлуге және тергеушi көрсеткен орында сақталуға тиiс. Iске заттай дәлелдiң үлгiсi қоса 
тiркелуi мүмкiн. Заттай дәлелдiң жатқан жерi туралы iсте тиiстi анықтама болуы тиiс.  

Адам мәйiтiн тексеру. Адам мәйiтiн ол табылған жерде сыртынан тексеру тексерудiң 
жалпы ережелерiн сақтай отырып және сот медицинасы саласындағы маман дәрiгердiң, ал 
оның қатысуы мүмкiн болмаған жағдайда - өзге дәрiгердiң мiндеттi түрде қатысуымен 
жүргiзiледi. Мәйiттi тексеру үшiн басқа да мамандар тартылуы мүмкiн.    
 Мәйiттi қосымша немесе қайталап тексерген жағдайда сот медицинасы 
саласындағы маман дәрiгердiң қатысуы мiндеттi. Танылмаған мәйiт мiндеттi түрде 
фотосуретке түсiрiлуге және дактилоскопия жасалуға тиiс. Мәйітті  сырттай  тексеру кейін  
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сот-медицина  сараптамасының  жүргізілуін алмастырмайды және жоққа  шығармайды.  
Мәйiттi тексеру барысында азаматтардың қайтыс болған адамды тану туралы 
мәлiмдемелерi сол тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасына енгiзiлiп, кейiннен мәлiмдеушiден куә 
ретiнде жауап алынады, бұл мәйiттi басқа адамдардың тануы үшiн көрсетудi жоққа 
шығармайды. 

Тану үшiн көрсету. Бұрын байқалған адаммен немесе объектiмен ұқсастықты немесе 
айырманы анықтау мақсатында тергеушi тану үшiн куәға, жәбiрленушiге, сезiктiге немесе 
айыпталушыға адамды немесе затты көрсете алады. Тану үшiн мәйiт те көрсетiлуi мүмкiн.  
Тануға қатыстырылатын адамдардан тиiстi адамды немесе затты қандай жағдайда 
байқағаны туралы, қандай белгiлерiне және ерекшелiктерiне қарай тани алатыны туралы 
алдын ала жауап алынады. 

Танылуға тиiс адам тануға қатыстырылатын адамға жынысы бiр, сыртқы пiшiнi мен 
киiмiнде айтарлықтай айырма жоқ басқа адамдармен бiрге көрсетiледi. Тану үшiн 
көрсетiлетiн адамдардың жалпы саны кемiнде үш адам болуы керек. Бұл ереже мәйiттi 
тануға қолданылмайды.  Тергеу iс-әрекетiне арасында танылуға тиiс адам орналасқан өзге 
адамдардың қатысуы тек олар ерiктi түрде келiскен кезде және тануға қатыстырылған адам 
олармен бұрын таныс болмаған жағдайда мүмкiн болады. 

Әдетте, мәйiт жеке көрсетiледi. Апаттар туралы iстер бойынша және құрбан 
болғандардың саны айтарлықтай болған басқа да iстер бойынша мәйiт тану үшiн жалпы 
қаза болғандармен бiрге көрсетiлуi мүмкiн. Қажет болған жағдайларда тергеушiнiң нұсқауы 
бойынша танушы адамға мәйiттi көрсетпес бұрын маман мәйiттi гримдейдi. Тергеушiнiң 
мәйiттi оның жатқан жерiнде сақталуын қамтамасыз ету туралы нұсқауы тану үшiн ұсынуға 
қажеттi уақыт кезеңiнде орындалуға мiндеттi.       Егер 
танитын адам куә немесе жәбiрленушi болса, оған танудың алдында айғақ беруден бас 
тартқаны үшiн, көрiнеу жалған айғақ бергенi үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы 
ескертiледi, оған сондай-ақ өзiне, ерiне (зайыбына) және өзiнiң жақын туыстарына, ал дiни 
қызметшiге - тәубе үстiнде өзiне iшкi сырын сенiп ашқан адамдарға қарсы куәлiк етпеу 
құқығы түсiндiрiледi. Тану жүргiзудiң алдында тергеушi танылуға тиiс адамға өзге 
адамдардың арасында кез келген орынды таңдап алуын ұсынады, бұл хаттамада 
көрсетiледi.  

Тiнту және алу.   Тiнту iс үшiн маңызы бар заттарды немесе құжаттарды табу және алу 
мақсатында жүргiзiледi. Тiнту жүргiзуге аталған заттардың немесе құжаттардың белгiлi бiр 
үй-жайда немесе өзге орында, не нақты адамда болуы мүмкiн деп болжауға жеткiлiктi 
деректердiң болуы негiз болып табылады. Тiнту iздестiрiлiп жатқан адамдарды немесе 
мәйiттердi табу үшiн де жүргiзiлуi мүмкiн. 

Алу iс үшiн маңызы бар белгiлi бiр заттар мен құжаттардың қайда және кiмде екенi 
анық болғанда, оларды алып қою мақсатымен жүргiзiледi.  

Тiнту мен алуды тергеушi дәлелдi қаулы бойынша жүргiзедi. Тiнту жүргiзу туралы, 
сондай-ақ мемлекеттiк немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтитын құжаттарды алу 
туралы қаулыға прокурор немесе оның орынбасары санкция беруге тиiс.  

Тұрғын үйде онда тұрып жатқан адамдардың еркiнен тыс алу осы Кодекстiң 222-
бабының он екiншi және он үшiншi бөлiктерiнiң ережелерi бойынша жүргiзiледi.  Айрықша 
жағдайларда, iздестiрiлiп жатқан және алып қоюға жататын объект оны табуды ұзаққа 
созудан жоғалуы, бүлiнуi немесе қылмыстық мақсатта пайдаланылуы мүмкiн болғанда не 
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iздестiрiлiп жатқан адам жасырынуы мүмкiн болғанда тiнту прокурордың санкциясынсыз, 
бiрақ жүргiзiлген тiнту туралы кейiн жиырма төрт сағат iшiнде оған хабарлау арқылы жүзеге 
асырылуы мүмкiн. Аталған хабарламаны алғаннан кейiн прокурор жүргiзiлген тiнтудiң 
заңдылығын тексередi және оның заңды немесе заңсыз екенi туралы қаулы шығарады. 
Жүргiзiлген тiнтудiң заңсыз екенi туралы шешiм қабылданған жағдайда бұл әрекет iс 
бойынша дәлел ретiнде жiберiлмейдi.   

Тiнту куәгерлердiң қатысуымен, ал қажет болған жағдайларда маманның және 
аудармашының қатысуымен жүргiзiледi. Алу оның барысы мен нәтижелерін тіркеп тұратын 
техникалық құралдар міндетті түрде қолданыла отырып жүргізіледі, қажет болған кезде 
маман және аудармашы тартылуы мүмкін. Тұрғын үйлердегi, ұйымдардың үй-
жайларындағы тiнту немесе алу осы Кодекстiң 222-бабының он төртiншi және он бесiншi 
бөлiктерiнде аталған адамдардың қатысуымен жүргiзiледi.  

Дипломатиялық өкiлдiктер орналасқан үй-жайларда, сондай-ақ дипломатиялық 
өкiлдiктердiң мүшелерi мен олардың отбасылары тұрып жатқан үй-жайларда тiнту мен алу 
осы Кодекстiң 222-бабының он алтыншы бөлiгiнде белгiленген талаптарды сақтай отырып 
жүргiзiледi.  

Тiнту немесе алу жүргiзу басталар алдында тергеушi оларды жүргiзу туралы қаулыны 
көрсетуге мiндеттi. Тiнтуге кiрiскенде тергеушi iс үшiн маңызды болуы мүмкiн, алынуға 
жататын заттар мен құжаттарды ерiктi түрде берудi ұсынады. Егер олар ерiктi түрде берiлсе 
және алынуға жататын заттар мен құжаттардың жасырылғанына күмәндануға негiздер 
болмаса, тергеушi одан әрi iздеу жүргiзбеуге құқылы.  

Егер жабық үй-жайлар мен қоймалардың иесi оларды ерiктi түрде ашудан бас тартса, 
тiнту жүргiзген кезде олар ашылуы мүмкiн. Бұл ретте есiк құлыптарын және басқа заттарды 
қажетсiз бүлдiруге жол берiлмеуге тиiс. Алу кезiнде тергеушi алынуға жататын заттар мен 
құжаттарды берудi ұсынады, ал бұдан бас тартылған жағдайда алу мәжбүрлi түрде 
жүргiзiледi.  

Тергеушi сол үй-жайда тұрып жатқан адамның немесе басқа адамдардың жеке 
өмiрiнiң тiнту мен алу кезiнде анықталған мән-жайларының жария етiлмеуiне шаралар 
қолдануға мiндеттi.  

Тергеушi тiнту немесе алу жүргiзiлiп жатқан үй-жайда немесе орында тұрған 
адамдарға және осы үй-жайға немесе орынға келген адамдарға тiнту немесе алу 
аяқталғанға дейiн ол жерден кетуге, сондай-ақ бiр-бiрiмен немесе өзге адамдармен 
сөйлесуге тыйым салуға құқылы.  Тiнту мен алу жүргiзiлген кезде тергеушi iске қатысы 
болуы мүмкiн заттар мен құжаттарды алумен шектелуге тиiс. Айналымға салуға тыйым 
салынған заттар мен құжаттар олардың iске қатыстылығына қарамастан алынуға тиiс.  

Тінту кезінде алып қойылатын заттар мен құжаттар куәгерлерге және қатысып 
отырған басқа да адамдарға көрсетiледi, тінту орнында буып-түйiледi және мөрмен 
бекiтiледi және куәгерлер мен бұған қатысып отырған адамдардың қол қоюымен 
куәландырылады. Алу кезінде алып қойылатын заттар мен құжаттар қатысып отырған 
адамдарға көрсетiледi, алу орнында буып-түйiледi және мөрмен бекiтiледi және бұған 
қатысып отырған басқа адамдардың қол қоюымен куәландырылады. Тiнту жүргiзген кезде 
қажет болған жағдайда фотосуретке, киноға түсiру және бейнежазба жүргiзiледi. 
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Резюме 

Данная статья рассматривает общее описание видов до судебного 
расследования.Вторым этапом уголовного судопроизводства является предварительное 
расследование. В правилах расследования уголовного процессуального законодательства 
имеются определенные функций.Чтобы определить преступление, которое требует 
предварительного расследования  проводят следственные действия: просмотр, 
осуществление  поиска, обследование, задержание и допрос, намеренное реагирование 
на  показания потерпевших и свидетелей и т.д. 

 
Summary 

This article examines the general description of the types of pre-trial stage of criminal 
proceedings rassledovaniya.Vtorym a preliminary investigation. The rules of the criminal 
procedural law, there are certain funktsiy.Chtoby define a crime that requires a preliminary 
investigation is conducted investigations: view, search, examination, detention and 
interrogation, deliberate response to the testimony of victims and witnesses, etc. 
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СЕКЦИЯ 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
 

Нұртазаұлы Н., 
Казахский агротехнический университет  

им. С. Сейфуллина, магистрант 2-го курса 
 
В статье рассматривается о кредитовании сельского хозяйства Республики 

Казахстан, а также о проблемах и перспективах развития. 
Ключевые слова: состояние, кредитование, сельское хозяйство, темпы.  
 
Кредитование является одним из важнейших ключевых факторов, определяющих 

темпы  и особенности экономического развития государства. Ориентация аграрного 
сектора экономики Республики Казахстан на рыночное ведение хозяйства требует особого 
кредитного  подхода. Проблема эта усугубляется в связи с недостаточным направлением 
кредитных ресурсов в сельское хозяйство. Как отмечено в послании Главы Государства 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Будущее - за созданием сети новых 
перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом, в форме малого и 
среднего бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес кредитами. Фермеры должны 
иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников. 
Актуальным вопросом является создание эффективной системы гарантирования и 
страхования займов сельских производителей» [1]. 

Современное сельское хозяйство имеет достаточно разветвленную систему функций, 
в совокупности дающую право на признание его приоритетным сектором экономики 
страны. 

Для достижения коренного улучшения и устойчивого развития аграрной сферы 
экономики необходимо переосмыслить некоторые теоретические положения и 
методологические подходы к развитию системы отношений в аграрном секторе 
применительно к условиям Республики Казахстан.  
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Решение каждой проблемы в новых экономических условиях требует системного 
подхода и учета  специфики экономического развития страны. Это в равной степени 
относится к  решению кредитных вопросов в аграрном секторе экономики Казахстана. 
Необходимо определить национальные особенности развития экономики, состояние 
современной производственной, социальной, институциональной  инфраструктуры, так как 
уровень их развития будет  отражаться на конкурентоспособности производимой 
продукции  в будущем  по сравнению с продукцией других стран мирового сообщества, то 
есть нужно определить способы качественного изменения фактора распределения ВВП 
внутри Казахстана. 

Задачи подъема аграрной экономики должны рассматриваться системно с 
нескольких сторон: экономической, социальной и экологической. Повышение 
конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана с целью обеспечения его 
продовольственной безопасности нужно рассматривать в комплексе с развитием 
социальных процессов и увеличением кредитов в данную сферу. Инвестиции  необходимы 
для улучшения социального развития общества, поэтому в Казахстане требуется серьезная 
структурная перестройка в области социально-экономических отношений. Однако 
теоретическая и методологическая база данных проблем в нашей республике еще не 
достаточно исследована. Использование эффективных механизмов кредитования в 
аграрной сфере способствует решению проблемы финансового обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объективная необходимость кредитной 
поддержки сельского хозяйства обусловлена рядом причин, главными из которых являются 
особенности сельскохозяйственного производства, неэквивалентность в товарообмене с 
промышленностью, необходимость преодоления негативных тенденций в развитии 
отрасли. 

При этом при разработке кредитных механизмов, наиболее полно соответствующих 
потребностям сельскохозяйственных заемщиков в кредитах на их текущую и 
инвестиционную деятельность должны в максимальной степени учитываться 
специфические особенности сельскохозяйственного производства, которые были 
классифицированы в зависимости от их отраслевого или внутриотраслевого характера 
(рисунок 1).  

Отраслевые и внутриотраслевые особенности сельского хозяйства, влияющие на 
организацию его кредитования, в концентрированном виде могут быть сведены к таким 
важным для банков характеристикам, определяющим доступ организаций к кредитным 
ресурсам, как уровень кредитоспособности сельскохозяйственных организаций и степень 
обеспеченности кредита залогом.  

В целом, на основе анализа факторов, влияющих на организацию кредитования 
сельского хозяйства, можно сделать вывод о том, что в настоящее время специфические 
условия хозяйствования в аграрном секторе экономики и уникальность имеющегося в 
распоряжении имущества, которое может выступать обеспечением по кредиту, играют не в 
пользу последнего [3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что  в Казахстане создана достаточно развитая 
институциональная структура финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий. 
Услуги по кредитованию сельского населения, и субъектов малого предпринимательства в 
Казахстане, оказываются банками второго уровня (БВУ), небанковскими финансовыми 
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организациями, микрокредитными организациями (МКО), кредитными товариществами. В 
1994 году был создан Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (Фонд), который 
занимается развитием сельского предпринимательства и улучшением благосостояния 
населения путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. Основной 
деятельностью Фонда является обеспечение субъектов сельского хозяйства льготными 
финансовыми средствами путем микрокредитования сельского населения, малого и 
среднего бизнеса (МСБ) в сельской местности, а также микрокредитных организаций 
(МКО). Программа финансирования предусматривает специфические требования и 
ограничения по использованию средств по таким источникам финансирования. 
Процентная ставка по кредитам является ниже рыночной в связи с реализацией программ 
развития сельского хозяйства Республики Казахстан 

С момента создания Компании на поддержку сельских жителей и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по различным программам кредитования 
было направлено 82,5 млрд. тенге, в том числе 48 млрд. – бюджетные (собственные) 
средства. В 2013 году общая сумма выданных займов составила 29,7 млрд. тенге, что на 
11,5 млрд. тенге больше, чем в 2012 году. Рост выдачи связан с участием Фонда с начала 
2013 года в реализации второго направления «Программа занятости – 2020» в качестве 
региональной уполномоченной организации. Целевым назначением программы является 
организация или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме 
осуществления деятельности в сфере торговли [4]. 
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Рисунок 1. Специфические особенности сельского хозяйства, влияющие на 

организацию его кредитования 
Примечание – составлено автором на основе [2] 

 
Текущее состояние рынка кредитных товариществ и МКО позволяет говорить о 

несоответствии рыночных тенденций потребностям отрасли. Совокупный кредитный 
портфель и охват количества клиентов кредитных товариществ и МКО является 
незначительным. За 2013 год микрокредитными организациями было выдано 231 тысяч 
микрокредитов на общую сумму 75,6 млрд. тенге, что составляет 1% от займов, выданных 
БВУ. Жесткие меры регулятора по ограничению беззалогового кредитования и меры по 
коэффициенту долговой нагрузки не коснулись микрокредитных организаций. Это связано 
с тем, что 64% выданных микрокредитов в Казахстане было направлено именно на 
предпринимательские цели, то есть микрокредитование как инструмент поддержки 

Особенности сельского хозяйства, влияющие на организацию его кредитования 

внутриотраслевые отраслевые 

рентабельность 
сельхозпроизводства,  

ресурсоотдача 
 

форма собственности на землю, 
структура производственного 

потенциала 

уровень кредитоспособности отрасли 

дифференциация сельхозпредприятий по 
размеру 

дифференциация сельхозпредприятий по 
организационно-правовой форме 

дифференциация сельхозпредприятий по 
специализации 

сезонность 

непрерывность процесса производства 

длительность кругооборота оборотных 
средств 

высокий уровень рисков 

способность к самовоспроизводству 

зависимость от природно-климатических 
условий, естественных условий 

производства 

государственное регулирование АПК 

сильная зависимость от промышленных 
предприятий  1 и 3 сфер АПК 

крупные средние мелкие 

степень обеспеченности  кредита 

растениеводство животноводство 

зернопроизводство, 
картофелеводство, 

овощеводство, 
плодоводство, 

льноводство и др. 

молочное и мясное 
скотоводство, 
свиноводство, 

птицеводство и др. 

сельскохозяйственные организации в форме 
кооперативов, ОАО, ЗАО, унитарных предприятий и 

др., индивидуальные хозяйства, фермерские 
хозяйства  

использование земли в качестве основного 
средства производства 

101 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2016 ж. 
 

предпринимательства в настоящий момент в полной мере выполняет свою роль и не 
требует каких-либо ограничений или коррекций.  

Таким образом, ежегодно обороты по кредитам микрокредитных организаций могут 
расти на более чем 30%, в отличие от банков которых уже лишили этой возможности. 
Следует отметить, что на рынке микрокредитования сельского населения помимо 
микрокредитных организаций работают и кредитные товарищества. 

В заключении стоит заметить, что за последнюю декаду государство приняло 
различные меры, направленные на активизацию деятельности финансовых организаций и 
банков по кредитованию реального сектора экономики, включая малый бизнес и сельское 
хозяйство. Отдельная роль в решении этих вопросов отводится использованию услуг 
микрокредитных организаций, благодаря которым представители малого и среднего 
предпринимательства, а также физические лица имеют возможность получать 
необходимую финансовую и материальную поддержку для расширения собственного 
бизнеса, технического перевооружения производства, обновление основных средств и 
других нужд, даже при отсутствии у них залогового имущества. Развитие 
микрокредитования в сельской местности способствует развитию сельского 
предпринимательства, что в свою очередь приводит к увеличению доходов населения в 
регионах, снижению уровня безработицы. Учитывая, что большую часть кредитуемых 
предприятий составляют фермерские образования, увеличение доступности сельских 
предпринимателей к финансовым ресурсам способствует развитию сельского хозяйства. 
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Применение контроллинга в нашей стране вызывает ростколичества вопросов и 

проблем, стоящихперед нимив процессе его использования. 
Таким образом, опираясь на положительный мировой опыт, в Казахстане 

необходимо сформировать свою национальную концепцию развития контроллинга в 
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пищевой промышленности, выработать достаточно конкретную терминологию 
контроллинга.  

Ключевые слова: формирование, концепция, контроллинг, предприятия, 
государство. 

 
С середины 90-х годов ХХ века некоторые казахстанские предприятия на практике 

начали применять систему контроллинга, это связано с переходом к становлению 
рыночных отношений в стране. Внедряя контроллинг, каждое предприятие самостоятельно 
принимает решение, о том, насколько ему это необходимо. До сих пор мы не наблюдаем 
активного процесса развития контроллинга.  

В настоящий момент в Казахстане  сложилась следующая ситуация: 
- предприятия в большей степени ориентированы на краткосрочную перспективу и 

быстрое получение высокой прибыли;  
- многие руководители практически ничего не знают о контроллинге;  
- нововведение в виде службы контроллинга требует дополнительных материальных, 

трудовых и финансовых затрат, что отрицательно влияет на его внедрение. 
В практическом использовании методологии и инструментария контроллинга в 

Казахстане лидерами являются организации и предприятия, во-первых, банковской сферы, 
а во-вторых,  черной, цветной металлургии, нефтегазового комплекса, атомной энергетики. 
На третьем месте все больше внедряют контроллинг предприятия легкой и пищевой 
промышленности. 

Внедрение контроллинга на казахстанских предприятиях требует перестройки 
процессов планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности. При этом важную 
роль здесь играет внедрение стратегического планирования, так как изначально цель 
внедрения контроллинга – это перспективное развитие предприятия. Большинство 
предприятий не выдерживают конкуренции, изменений на  законодательном и 
нормативном уровнях, бывает, что и не успевают за потребностями покупателей.  

Автор считает, что для активного внедрения контроллинга на предприятиях, 
основными организаторами должно стать министерство финансов, а затем уже 
руководители предприятий. 

Развитие каждого предприятия индивидуально. Поэтому при обучении руководящего 
состава контроллингу могут быть предложены тесты по определению первостепенности 
имеющихся проблем на предприятии. 

Не каждое предлагаемое решение можно быстро реализовать на конкретном 
промышленном предприятии. Особое место в перечне необходимых нововведений 
занимает применение методологии контроллинга. 

Сложность внедрения контроллинга связана с рядом обстоятельств: 
- необходимость организационных изменений в сложившейся практике работы 

предприятия; 
- обязательное интенсивное внедрение современных информационных технологий; 
- неоднозначность определения функциональной области контроллинга в рамках 

предприятия; 
- незначительный опыт практической реализации подобных работ на казахстанских 

предприятиях; 
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- необходимость ведения долгосрочных целевых работ по рассматриваемому 
направлению [1]. 

Для совершенствования процессов управления предприятий пищевой 
промышленности необходимы кадры специалистов-контроллеров очень высокой 
квалификации. В  европейских странах уже давно налажена система подготовки 
специалистов в области контроллинга, в Казахстане  в этом направлении делаются только 
первые шаги. В ВУЗах республики  специалистов в области контроллинга не готовят, при 
этом во многих из них на экономических факультетах ведется  дисциплина «Контроллинг», 
на данный момент преобладает подготовка специалистов в области финансового учета, 
анализа и аудита.  

Цель внедрения контроллинга:  ориентировать процесс управления предприятием на 
достижение перспективных, долгосрочных целей. 

Достижение намеченной цели возможно путем решения следующих задач: 
Задачи развития концепции контроллинга: 
- Изучение различных оптимальных методов внедрения и развития контроллинга на 

предприятиях пищевой промышленности; 
- Изучение методик совершенствования информационных систем контроллинга;  
- Совершенствование экономических подходов развития контроллинговых служб на 

предприятиях пищевой промышленности; 
- Выявление препятствий и сдерживающих факторов внедрения и развития 

контроллинга; 
- Изучение процессов влияния контроллинга на систему управления предприятием; 
- Вовлечение зарубежных экспертов в процесс развития контроллинга. 
Доказывая высокую значимость и необходимость для экономики Казахстана 

формирования и развития на предприятиях пищевой промышленности  
контроллинга,отмечаются следующие причины: 

- сосуществование устаревших технологических укладов с высокой долей кризисных 
отраслей, осложняющих процесс становления конкурентоспособной промышленности, 
требует значительных инвестиций; 

- низкая инвестиционная привлекательность отечественных организаций в силу 
устаревших технологий требует инновационных изменений; 

- безынициативность в части изменений из-за традиционно сложившейся линейной 
системы управления и бюрократизации требует механизмов и методик преобразований, 
которые могут быть адаптированы для более мелких организаций. 

Реализация задач развития контроллинга требует совершенствования организации 
государственного регулирования процесса внедрения системыконтроллинговой 
деятельности и связанных с ней управленческих отношений в области нормотворческой и 
методологической деятельности. В этой связи органам управления на республиканском 
уровне может быть рекомендовано формирование управленческой инфраструктуры 
системы контроллинга по уровням экономического подчинения структуре управленческой 
отчетности, взаимной ответственности и обратной связи. Например, схема экономического 
соподчинения основанная на базовых уровнях, контрольных пакетах и участия 
менеджмента в работе министерств и агентств Республики Казахстан. 

Ключевые вопросы: 
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Место контроллинга в организационной структуре предприятия. 
Основные решения, определяющие тактику и стратегию бизнеса компании, 

принимают топ-менеджеры, которые в последствии утверждаются советом директоров.  
Важными помощниками топ-менеджеров являются контроллеры, они должны 

предвидеть возможные ситуации, то есть предвидеть их на пять-шесть шагов вперед. 
Неотъемлемой частью работы контроллера является планирование хозяйственной 
деятельности.   

 

 
Рисунок 1 - Роль контроллинга в системе управления предприятием 

 
 Примечание – составлено автором 
При создании службы контроллинга важно определить место контроллинга в 

организационной структуре предприятия. 
По мнению автора, важно ориентировать службу контроллинга на прямое 

подчинение   ее высшему руководству, при этом все отделы предприятия имеют право 
получения всей планово-контрольной информации и участия в принятии решений по 
вопросам применения инструментария контроллинга.  

Чтобы предприятие динамично развивалось, ее руководителю постоянно приходится 
рисковать, а в функции контроллера входит  измерить уровень предполагаемого риска, 
оценить его и сравнить с возможными доходами. 

Также руководителю, прежде чем формировать систему контроллинга на своем 
предприятии, важно правильно определить цели, поставить задачи службе контроллинга, 
что поможет избежать многих типичных ошибок. 

Контроллер – это, прежде всего,  модератор при формировании основных 
показателей деятельности предприятия на текущий и перспективный периоды; 

Контроллеры предлагают новые  рациональные сферы деятельности на предприятии. 

Контроллинг 

Взаимодействие всех 
подразделений 

Оперативное и стратегическое 
планирование. Координация 
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Контроллинг распространяется на все подразделения, отсюда возникает контроллинг 
маркетинга, контроллинг логистики, контроллинг научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

Налаживается сотрудничество с менеджерами высшего звена при разработке 
долгосрочных целей предприятия;  

В рамках службы появляются подразделения стратегического контроллинга. 
Контроллинг имеет смысл, если руководство предприятия делает выводы из отчетов 

и реализует соответствующие мероприятия. 
Кадры. Одним из важнейших аспектов при внедрении контроллинга являются кадры, 

специалисты в области контроллинга. Так как в Казахстане на данный момент слишком 
мало специалистов в области контроллинга, при их отборе автором рекомендуется особо 
обратить внимание на специалистов в области планирования и контроля, приоритетными 
знаниями которых являются знания в области бизнес-планирования, мониторинга 
проектов, анализа финансовых и нефинансовых показателей. А также необходимо обратить 
внимание на специалистов в области финансового планирования и контроля 
(бюджетирование), специалистов управленческого учета (методологическая и 
информационная поддержка учета), а также специалистов внутреннего контроля и аудита 
(аудиторские функции). 

Служба контроллинга может включать: начальника службы контроллинга, 
контроллера-специалиста по инвестиционной деятельности, контроллера-специалиста по 
управленческому учету, контроллера-специалиста по информационным системам. 

Таким образом, служба контроллинга представляет собой группу 
высококвалифицированных специалистов, которые владеют достаточно большими 
полномочиями и доступом ко всему объему экономической информации. 

Функции контроллинга. Исследователями в области контроллинга предлагаются 
различные варианты определения функций работников службы контроллинга. Здесь автор 
согласна  с российским исследователем Чуриловой А.Н., когда к основным функциям 
контроллинга относят: 

1. Методологическую разработку и обеспечение функционирования системы 
управления предприятием.  

Эта функция включает в себя стратегический аспект, то есть разработку и внедрение 
системы сбалансированных показателей (ССП); менеджмент качества; инвестиционный 
процесс; постановку и совершенствование стратегического финансового и управленческого 
учета; процедуры отбора бизнес-проектов; оценка эффективности предлагаемых бизнес-
проектов; процедуры принятия и утверждения решений; контроль хода выполнения 
мероприятия и учет.  А также оперативный аспект, состоящий из исполнения процедур и 
регламентов финансового и управленческого учета с набором показателей, отражающих 
специфику деятельности предприятия; реализацию и поддержку системы 
бюджетирования.  

2. Контроллинг координирует управленческую деятельность по выполнению 
стратегических и оперативных целей, включая  стратегическое и оперативное 
планирование в области работы с поставщиками и подрядчиками, производства и 
реализации выпускаемой продукции; финансовое планирование (бюджетирование) и 
контроль исполнения планов и достижение показателей.  
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3. Контроллинг обеспечивает информацией и анализирует процессы принятия 
управленческих решений. Эта функция состоит из: 

- организации информационных потоков; 
-  документооборота; 
- анализа плановой и отчетной информации; 
- текущего контроля исполнения планов.  
4. Разрабатывая предложения и рекомендации по повышению эффективности 

управления, а также по оптимизации поставок сырья, материалов и сбыта выпускаемой 
продукции, контроллинг обеспечивает рациональность управленческого процесса [2].  

Каждое предприятие индивидуально, даже, если это предприятия и относятся к 
одной и той же отрасли производства. Поэтому невозможно рекомендовать какую-то 
стандартную схему развития контроллинга. Так в итальянской автомобильной компании 
GTI  функции контроллинга выполняет один контроллер, а в KP Media холдинг 
ДжедаСандена, занимающегося интернет-ресурсами - 3 взаимосвязанных отдела. Обычно 
служба контроллинга состоит из 3-4 человек [3]. 

Оценка состояния предприятий показывает, что руководители многих казахстанских 
предприятий заинтересованы в переустройстве системы управления внутри предприятия. 

Среди условий, необходимых для внедрения системы контроллинга можно выделить: 
- работа отдела маркетинга и сбыта, осуществляющего изучение выпускаемой 

продукции отделом маркетинга, с точки зрения ее своевременности на потребительском 
рынке, наблюдение над обеспечением своевременных поступлений средств за 
отгруженную продукцию; 

- планирование производственной деятельности, исходя из имеющихся 
производственных мощностей предприятия, а также  на основании выпускаемого 
ассортимента; 

- применение коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и т.д. для постоянного анализа финансового состояния предприятия;  

- использование автоматизированной системы  бухгалтерского учета. 
Для эффективного внедрения контроллинга в систему управления промышленными 

предприятиями важно разработать типовую методику создания, внедрения и 
функционирования контроллинга. 
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Біздің елімізде контроллингті қолдану барысында көптеген сұрақтар мен 
проблемалар тууда. 

Әйтсе де, оңды әлемдік тәжірибеге сүйене отырып Қазақстанда контроллингтің тамақ 
өнеркәсібінде ұлттық даму концепциясын қалыптастырып, контроллингтің нақты 
терминологиясын табу керек. 

 
Summary  

Controlling application in our country causes growth of quantity of questions and the 
problems facing them in the course of its use.  

Thus, relying on positive world experience, in Kazakhstan it is necessary to create the 
national concept of development of controlling in   food industry, to develop rather concrete 
terminology of controlling. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РК В ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Карагойшиева В. К., магистрант 2 курса «Финансы» 
Сыздыкова К.Ш., к.э.н., доц.  - Научный руководитель 

 
В этой статье рассматриваются вопросы государственной политики в области 

здравоохранения. 
Ключевые слова: политика, экономика, здравохранение, акт, основы. 
 
Здравоохранение справедливо считается определяющей областью социально-

культурного строительства. Главным актом законодательства о здравоохранении стал 
принятый 18 сентября 2009 года за № 193-IV Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», который определяет правовые, организационные, 
экономические и социальные основы здравоохранения в республике, регулируют 
общественные отношения в этой области с целью обеспечения гармонического развития 
физических и духовных сил, высокой трудоспособности и долголетней активной жизни 
граждан, снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, улучшение 
наследственности. Принятие Основ законодательства Казахстана о здравоохранении 
стимулировало разработку и принятие целого ряда отдельных законов и актов, 
регулирующих определенные отношения в этой области, с учетом зарубежного опыта и 
международных стандартов. 

Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и незыблемое право на охрану 
здоровья. Общество и государство ответственны перед современным и будущими 
поколениями за уровень здоровья и сохранение геофона народа Казахстана, обеспечивают 
приоритетность здравоохранения в деятельности государства, улучшение условий труда, 
обучения, быта и отдыха населения, решение экологических проблем, 
усовершенствование медицинской помощи и внедрение здорового образа жизни и 
государственная политика Республики направлены на решение всех этих задач. 
Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, 
организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность охраны 
здоровья в собственной деятельности, не наносить ущерб здоровью населения и 
отдельных лиц, в пределах своей компетенции оказывать помощь больным, инвалидам и 
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потерпевшим от несчастных случаев, оказывать содействие работникам органов и 
учреждений здравоохранения в их деятельности, а также исполнять другие обязанности, 
предусмотренные законодательством о здравоохранении. 

Государственная политика в области здравоохранения проводится на основе 
следующих принципов:  

- обеспечения равенства прав граждан на получение безопасной, эффективной и 
качественной медицинской помощи; 

- солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и 
укрепление индивидуального и общественного здоровья; 

- охраны материнства и детства; 
- обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 
- приоритетности профилактической направленности в деятельности системы 

здравоохранения и доступности медицинской помощи; 
- постоянного повышения качества медицинской помощи; 
- обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- преемственности деятельности организаций здравоохранения при оказании  

медицинской помощи; 
- обеспечения непрерывности и преемственности медицинского и 

фармацевтического образования с использованием современных технологий обучения; 
      - государственной поддержки отечественной медицинской науки, внедрения 
передовых достижений науки, техники и мирового опыта в области здравоохранения; 

- поощрения добровольного безвозмездного донорства; 
- государственной поддержки отечественных разработок и развития 

конкурентоспособной медицинской и фармацевтической промышленности; 
      - участия общественных объединений в обеспечении прав граждан на охрану здоровья; 

- социальной ориентированности здравоохранения, направленной на 
удовлетворение потребностей, нужд населения и улучшение качества жизни; 
      - содействия в формировании здорового образа жизни и здорового питания; 
     - отнесения здоровья населения, безопасности, эффективности и качества 
лекарственных средств к факторам обеспечения национальной безопасности. 

В целях реализации государственной политики в области здравоохранения 
государственные органы и организации обязаны в пределах своей компетенции оказывать 
содействие государственным органам, осуществляющим регулирование в области 
здравоохранения. Для обеспечения взаимодействия государственных органов, 
международных и других организаций в области здравоохранения при Правительстве 
Республике Казахстан создается национальный координирующий орган по вопросам 
охраны здоровья, статус и полномочия которого определяются Правительством 
Республики Казахстан. При местных исполнительных органах создаются региональные 
координирующие органы по вопросам охраны здоровья, статус и полномочия которых 
определяются местными исполнительными органами. 

Координация и взаимодействие государственных органов и организаций 
здравоохранения в сфере медицины катастроф осуществляются уполномоченным органом 
в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Взаимодействие 
электронных информационных ресурсов и информационных систем, информационно-
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коммуникационных сетей здравоохранения с информационными ресурсами и 
информационными системами, информационно-коммуникационными сетями других 
государственных органов по вопросам обмена информации осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации. 
      Государственные органы, имеющие ведомственные медицинские службы, 
обеспечивают согласование технических параметров ведомственных медицинских 
информационных систем, а также содержания электронных информационных ресурсов с 
уполномоченным органом. Задачами основных уполномрченных органов (департаменты, 
управления и др. структуры здравохранения) не местах являются являются:  

- реализация государственной политики в сферах оказания медицинских услуг и 
обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники;  

- обеспечение безопасности, эффективности качества лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, медицинских услуг, 
использований достижений науки и техники, мирового опыта.  

Уполномоченные, центральные и местные органы осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами РК,  актами Президента и Правительства РК; 
иными нормативными правовыми актами в сфере контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности, Положением о Департаменте а также соответствующими 
Положениеми.   

Регулирование деятельности здравоохранения осуществляется государством. 
Государственное регулирование в области здравоохранения осуществляют Правительство 
Республики Казахстан, уполномоченый орган, а также иные центральные и местные 
исполнительные органы в пределах компетенции, установленной Кодексом Республики 
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».   

Государственное регулирование осуществляется путем проведения: 
- государственного контроля за медицинской, фармацевтической деятельностью и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
- лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности; 
- аккредитации в области здравоохранения; 
- аттестации в области здравоохранения; 
- государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в 

регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное 
воздействие на здоровье человека; 

- подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) в области здравоохранения 
требованиям, установленным техническими регламентами, нормативными документами 
по стандартизации и условиями договоров;       

- государственного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские 
услуги, оказываемые государственными организациями здравоохранения. 

В компетенции Правительства РК, уполномоченых органов, а также иных центральных 
и местных исполнительных органов в пределах Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» входят следующие виды работ:   

 - разработка основных направлений государственной политики;  
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- издает нормативные правовые акты в области здравоохранения;  
- осуществляет государственный контроль и определяет порядок аккредитации в 

области здравоохранения; 
- утверждает квалификационные требования и порядок лицензирования 

медицинской и фармацевтической деятельности; 
- утверждает перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

определяет порядок обеспечения получения гражданами гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи; 

- определяет порядок организации и проведения закупа лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, медицинских и 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи; 

- определяет перечень социально значимых заболеваний, а также заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих; 

- утверждает правила направления граждан Республики Казахстан на лечение за 
рубеж, а также определяет порядок возмещения затрат организациям здравоохранения за 
счет бюджетных средств; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами 
Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 

В целях реализации государственной политики в области здравоохранения 
государственные органы и организации обязаны в пределах своей компетенции оказывать 
содействие государственным органам, осуществляющим регулирование в области 
здравоохранения. Для обеспечения взаимодействия государственных органов, 
международных и других организаций в области здравоохранения при Правительстве 
Республике Казахстан создается национальный координирующий орган по вопросам 
охраны здоровья, статус и полномочия которого определяются Правительством 
Республики Казахстан. При местных исполнительных органах создаются региональные 
координирующие органы по вопросам охраны здоровья, статус и полномочия которых 
определяются местными исполнительными органами. 

Координация и взаимодействие государственных органов и организаций 
здравоохранения в сфере медицины катастроф осуществляются уполномоченным органом 
в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативные 
правовые акты и нормативные документы, прямо или косвенно затрагивающие вопросы 
здоровья населения и системы здравоохранения, разрабатываемые центральными 
исполнительными органами, подлежат обязательному согласованию с уполномоченным 
органом. Нормативные правовые акты в области здравоохранения являются 
обязательными для исполнения органами и организациями независимо от ведомственной 
принадлежности. 
      Государственные органы, имеющие ведомственные медицинские службы, 
обеспечивают представление ведомственной отчетности по деятельности 
подведомственных организаций (подразделений) здравоохранения и состоянию здоровья 
прикрепленного контингента в местные органы государственного управления 
здравоохранением.  
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Оценивание государственного вмешательства, регулирования и исследований в 
области здравоохранении осуществляется путем анализа действий, методов и результатов 
политики с целью выявления того, насколько эффективно они соответствуют поставленным 
целям. Чаще всего такое оценивание проводится по параметрам, как уместность, 
релевантность, адекватность, эффективность, соответствие поставленным целям, 
беспристрастность, способность к реагированию на изменения ситуации. 

Основная цель оценивания заключается в улучшении функционирования системы 
здравоохранения и повышении результативности самих программ. Для достижения этой 
цели может проводиться как оценивание ex-ante, так и оценивание ex-post. В первом 
случае оцениваются ожидаемые издержки и прибыль от проведения государственной 
политики, а также её возможная эффективность. Во втором случае проводится оценивание 
уже примененных мер политики Проведение оценивания программ государственного 
вмешательства, регулирования и исследований в области здравоохранения обязательно 
предполагает отражение результатов на бумаге (как в виде конфиденциальной 
информации, так и в режиме общего доступа). Данная мера позволяет в дальнейшем 
учиться на ошибках проведённой политики и учитывать её сильные стороны. 
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Түйін 

Осы мақалада Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласында мемлекеттік 
саясат мәселелері қарастырылады. 

 
Summary 

In this article the issues of the state health care policy of the Republic of Kazakhstan are 
considered. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Байжанова Г.,  

магистрант 1 курса, специальность «Экономика» 
 
В статье рассматривается о государственном регулировании сферы высшего 

образования.  
Ключевые слова: регулирование, сфера, образование, экономика, услуги.  
 
Современная сфера образовательных услуг в Казахстане сложилась за достаточно 

короткий промежуток времени и рыночные отношения в образовании давно и достаточно 
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активно приобретают цивилизованные формы. В условиях борьбы за студента 
конкурентные отношения все в большей степени начинают охватывать всю сферу 
образовательных услуг, соответственно, вузы пытаются занять прочное место в 
образовательном бизнесе, используя для этого маркетинговые инструменты, в чем и 
заключается актуальной темы исследования. 

Конкуренция на сегодняшний день рассматривается в рамках глобализации в том 
числе в образовательной сфере. Как отмечает Президент Республики Казахстан Назарбаев 
Н. А., к цели 2050 мы будем двигаться в непростой глобальной конкуренции, что коснется 
всех сфер деятельности. Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых страна 
уже знает, и много непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных рынках и в 
мировой политике, что не может, не отразится на рынке образовательных услуг и труда. 
1 

Сущность рыночных инструментов и влияния государства в сфере образования 
проявляется в реализации определенной устойчивой функции процесса регулирования 
образовательной деятельности. Рыночные инструменты можно рассматривать в виде 
многообразных функциональных форм, соответствующих реальным потребностям 
воспроизводственного процесса и обеспечивающих отдельные аспекты 
конкурентоспособности образовательных услуг. При этом конкретный рыночный 
инструмент способен регулировать определенный аспект эффективности образовательных 
процессов в рыночной среде их осуществления. Совокупным результатом применения 
рыночных инструментов в деятельности образовательных учреждений выступает 
конкурентоспособность их услуг.  

Толкование слова «регулирование» дает словарь русского языка  
В. И. Ожегова: «регулировать» – значит упорядочивать, налаживать; направлять развитие, 
движение чего-либо с целью привести в порядок, в систему. 

Динамичное экономическое развитие в Казахстане привело к кардинальным 
реформам в сфере высшего образования и преобразованию его роли в обществе. За годы 
реформ были сформированы концептуально новые подходы функционирования системы 
высшего образования в РК, которые целостно охватывают все ступени и направления 
данной сферы общества. Изменения были ориентированы на повсеместный процесс 
глобализации всех сфер общественной жизни. Продолжающийся процесс глобализации 
оказал заметное влияние на сферу высшего образования.  

Сформирована нормативно-законодательная база, которая включает создание 
рыночных институтов, рынок труда, систему прав собственности, социальную систему. 

Сфера высшего образования является первоочередным приоритетом современного 
экономического развития страны, поскольку именно качество высшего образования 
предопределяет долгосрочную конкурентоспособность страны в условиях глобализации. 
Ключевая роль высшего образования в модернизации экономики страны предполагает 
углубление реформ в системе высшего образования и улучшение его качества в 
перспективе с учетом создания экономики страны, основанной на знаниях. 

Как было отмечено ранее, Законодательные нормы функционирования сферы 
образования в РК заложены в Конституции РК (1995), Законе РК «Об образовании» (июль, 
2007). Законом РК «О лицензировании» (январь, 2007) были созданы механизмы 
либерализации в сфере образования в РК. 

113 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2016 ж. 
 

Основные приоритеты развития системы высшего образования предопределяются 
программными документами экономического развития страны в целом и 
конкретизируются в ежегодных посланиях Президента РК народу Казахстана, конкретно 
изложены в государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы. Они 
также сформулированы в ряде отраслевых программных документов. В целом реформы 
системы высшего образования в РК проводятся на основе долгосрочных и среднесрочных 
программ развития всей страны, а также отдельных региональных программ развития 
системы образования. 2 

За истекший период в системе высшего образования РК были адаптированы 
конкретные модели развития, которые позволяли более адекватно реагировать на 
требования современной рыночной экономики и вызовам динамичного роста. Спектр 
преобразований в системе высшего образования охватывает следующие направления:  

а) либерализация системы высшего образования. Согласно Закону РК «О 
лицензировании» (по первоначальной версии от 1995 г.) созданы предпосылки для 
законодательного существования государственного и частного секторов в сфере высшего 
образования, что позволило усилить конкурентную среду и расширить выбор вузов для 
обучающихся. В настоящее время в частных вузах обучается более половины общего 
контингента студентов; 

б) внедрение трехуровневой системы образования. 11 марта 2010 года было принято 
решение о присоединении Казахстана к Болонскому процессу. В настоящее время многие 
университеты, исходя из задачи интеграции системы высшего образования РК в мировое 
образовательное пространство, реализуют Болонскую модель образования, базирующейся 
на следующих уровнях:  

1) бакалавриат – программа высшего базового образования с присвоением степени 
«бакалавр»;  

2) магистратура – программа высшего научно-педагогического образования с 
присвоением квалификации и академической степени «магистр»;  

3) докторантура PhD, которая заменяет ранее существовавшую систему подготовки 
научно-исследовательских кадров. Данная программа введена в действие Законом РК «Об 
образовании» в 2008 году. В качестве пилотного проекта программа PhD была внедрена в 
2005 году в КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева. 

в) оптимизация системы высшего образования нацелена на внедрение 
общепризнанной модели управления университетами, усиливающей интеграцию науки и 
образования, и достижение оптимального баланса государственного и частного секторов в 
сфере высшего образования. В результате принятых мер в составе университетов созданы 
научно-исследовательские центры и сокращено количество не только частных вузов, но и 
государственных, не соответствующих нормативным и квалификационным требованиям 
МОН РК. Так, например, количество вузов на 2010-2011 год – 148; на 2011-2012 учебный 
год – 146, а уже на 2012-2013 учебный год количество вузов сократилось до 139. Основное 
сокращение произошло в таких областях – Карагандинская, Южно-казахстанская и г. 
Алматы. 

В Казахстане государство через систему государственных образовательных грантов 
устанавливает приоритеты по направлениям подготовки кадров. Цели экономического 
развития Казахстана на ближайшую перспективу диктуют необходимость увеличения числа 
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обучающихся по наиболее востребованным техническим специальностям, по важнейшим 
социальным сферам, таким как педагогика, образование, естественные науки. 
Государственные гранты присуждается на конкурсной основе обладателям высшего балла 
по единому национальному тестированию. Система финансирования нацелена на 
обладателя гранта, который вправе выбирать любой вуз, в том числе и негосударственный. 
1 

Существование различных рыночных инструментов можно классифицировать по 
следующим обобщающим признакам, отраженным на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Признаки классификации рыночных инструментов 
 
Из вышеизложенного можно сделать небольшой вывод, что государственная 

политика в сфере высшего образования нацелена на обеспечение высокого качества 
образовательных программ. В этой связи был проведен ряд мероприятий, 
ориентированный на сокращение числа частных и оптимизацию сети государственных 
вузов. Одновременно государством усилены квалификационные требования к вузам, что 
позволило уменьшить в значительной мере присутствие на рынке образовательных услуг 
тех вузов, которые не обеспечивали необходимого качества образования. Государством 
были установлены более высокие требования к материально-техническому оснащению 
учебного процесса, финансированию вузов, качеству научно-педагогических кадров, 
применению современных технологий обучения. 

Деятельность вузов непосредственно координируется и контролируется 
Министерством образования и науки Республики Казахстан. Ряд вузов в силу специфики 
своей деятельности подчинены различным министерствам и агентствам, таким как 
Агентство РК по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел РК, Комитет 
национальной безопасности РК, Министерство обороны РК, Министерство финансов РК, 
Министерство юстиции РК, Министерство сельского хозяйства РК. Отдельные вузы, в 
частности медицинского профиля, имеют двойное подчинение – по образовательной 
деятельности – Министерству образования и науки РК, по финансированию – 
Министерству здравоохранения РК. 

Конституцией РК декларировано право каждого гражданина РК на получение 
образования. Государством проводится целенаправленная политика обеспечения 
качественного и доступного образования. Высокий экономический рост страны за 
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последнее десятилетие позволяет разрабатывать механизмы и обеспечивать 
финансирование системы высшего образования, чтобы создать условия для реализации 
конституционного права каждого. 

Реформа в сфере высшего образования позволила внедрить унифицированную по 
всей стране систему приема студентов в вузы вне зависимости от формы собственности. 
Основой ее является сертификат единого национального тестирования, который 
присуждается по итогам сдачи теста Национальным центром государственных стандартов и 
тестирования МОН РК. 

Проведение ЕНТ нацелено на снижение коррупции при приеме в вузы, установление 
единой планки требований к выпускникам школ вне зависимости от региона, сокращение 
издержек абитуриентов, выявление потенциала поступающих. Кроме того, итоги сдачи ЕНТ 
являются хорошим аналитическим инструментом, позволяющим оценить качество 
обучения в школах, установить наиболее проблемные регионы и области знаний, что 
позволяет улучшить качество среднего образования и усовершенствовать механизмы 
реализации государственной политики в сфере школьного образования. 

Государством устанавливается пороговый уровень для поступления в вузы на основе 
баллов ЕНТ, кроме того, определяются основные (профильные) предметы для выбора той 
или иной специальности в вузе – технического, гуманитарного, медицинского или 
экономического направления подготовки. Абитуриенты могут выбрать четыре 
специальности, по которым они желают получить образование в вузе. Конкурс на 
присуждение грантов проводится по транспарантной процедуре с участием 
представителей ведущих вузов. Итоги конкурса среди вузов на получение государственных 
грантов по всем уровням высшего образования публикуются в печати. 

Перечень вузов, имеющих право на обучение студентов по государственным грантам, 
определяется Министерством образования и науки РК на основе предварительных заявок с 
учетом ряда критериев. К ним относятся:  

- качество обучения студентов;  
- состояние материально-технической базы вуза;  
- уровень квалификации научно-педагогических кадров;  
- имидж вуза;  
- развитие современных технологий обучения;  
- связь с рынком труда;  
- региональные потребности.       
Приоритеты развития экономики Казахстана непосредственным образом влияют на 

структуру государственных грантов по программам высшего образования. Учитывая задачи 
диверсификации экономики и усиления ее инновационного характера, наибольшая доля 
при размещении государственных грантов выделяется на технические и технологические 
специальности (до трети от общего числа выделяемых государственных грантов). В число 
приоритетов также входят медицинские специальности, сфера педагогики. В целом 
государство постоянно увеличивает размер госзаказа на подготовку специалистов в 
системе высшего образования. Данный подход закреплен в ряде документов, среди них 
Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020 годы. 2 

Таким образом на сферу образовательных услуг значительное влияние оказывают 
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государство и соответствующие органы управления. В частности, к их специфическим 
функциям в сфере образования относятся:  

- формирование, содействие и поддержание благоприятного общественного мнения 
и позитивного имиджа образовательных учреждений и организаций;  

- финансовое обеспечение сферы образования и предоставление гарантийных 
условий для осуществления долгосрочных вложений другими субъектами в исследуемую 
сферу;  

- использование налоговых льгот и иных форм управления и регулирования с целью 
содействия развитию приоритетных специальностей, форм, методов и инструментов 
подготовки кадров, а также данной сферы в целом;  

- лицензирование и аттестация образовательных учреждений, реализуемых и новых 
специальностей, мониторинг качества услуг;  

- информационная поддержка образовательных учреждений и др.  
Проведенный анализ позволил выделить положительные тенденции развития сферы 

образовательных услуг, среди которых: 
- рассмотрение сферы образования как одной из ключевых отраслей для улучшения 

жизнедеятельности людей и всего общества; 
- на ряду с государственными вузами функционируют также и частные, что 

предоставляет широкий выбор для абитуриентов,  
- появление образовательных услуг нового поколения: дистанционных, бизнес -

тренингов и др.; 
- формирование конкурентных условий, в результате проявления которых у 

потребителей возникло право выбора.  
Подобные тенденции современной сферы образования выявляют чрезвычайную 

сложность и противоречивость процессов ее развития, ход которых во многом зависит от 
того, насколько эффективные методы будут применяться в управлении ими. Роль 
управления в применении соответствующих рыночных инструментов в деятельности столь 
быстро развивающейся и усложняющейся системы как образование, существенно 
возрастает. Таким образом, сфера образовательных услуг, являясь частью социальной 
экономики, сочетает процессы воспроизводства человеческого капитала и рабочей силы. В 
этой связи необходимо уделять особое внимание рыночным инструментам, 
способствующим развитию специфических характеристик данной сферы и разработке 
способов их защиты.  

Совершенствование организационных основ функционирования системы 
образования предполагает оптимизацию административно-правового механизма, 
расширение участия общества в управлении, дальнейшее развитие академических свобод 
и автономии вузов, улучшение положения дел в образовательном менеджменте и т.д. с 
непременным сохранением государственного воздействия и государственной поддержки в 
различных формах. 

Таким образом, организация государственного регулирования высшего образования 
должна обеспечивать баланс публичного и частного интереса в этой сфере и отражать все 
перечисленные особенности. Необходимо также в целях обеспечения эффективности 
функционирования системы высшего образования, наряду с обязательной государственной 
поддержкой, сохранить государственно-общественный характер управления, развивать 
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вузовское и студенческое самоуправление, отразить организационно и нормативно 
создание региональных образовательных комплексов. Эти задачи и должен решать 
соответствующий административно-правовой механизм на основе необходимой 
нормативной базы. 
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В статье рассматривается о концептуальной сущности рисков на финансовом 
рынке. 
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Все явления, среды, события, процессы в окружающем нас мире всех масштабов (от 

минимальных до максимальных из доступных для изучения) сопряжены с рисками. Риски 
сопутствовали, окружали и окружают деятельность человека, его жизнь, его существование 
во времени и в пространстве, в окружающей среде и в его организме, в семейных 
отношениях и в политике, в общественных движениях и в технологических процессах 
постоянно и повсеместно.  

 
Риски могут происходить извне, из окружающей среды и могут формироваться внутри 

объекта или процесса. Риски присущи как хаотическим системам, естественно, так и 
системам упорядоченным, неравновесным и равновесным. 

Трактовка риска, которую можно отнести к основным, базовым, - это 
неопределенность, т.е. трудность предвидения, прогноза исполнения наблюдаемого или 
управляемого процесса, как по сценарию, так и по результату. Это такие определения 
риска, как неопределенность будущего, как неопределенность, связанная с некоторым 
событием, как неопределенность, связанная с событиями, которые трудно или 
невозможно предвидеть, как степень неопределенности результата [27]. 

К числу наиболее древних подходов к понятию риска можно отнести вариативность, 
т.е. наличие ряда параллельных сценариев возможного развития процесса и реализации 
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проекта, часто, на первый взгляд, внешне малозначимыми, но вместе с тем реально 
определяющими конкретный вариант осуществления сценария исходными факторами. 
Отмечен и ряд специфических определений, в принципе логично характеризующих 
категорию риска. Например - стоимостное выражение вероятности события, ведущего к 
потерям, или переходная область между порядком и хаосом, недостаточность надежности 
и устойчивости; событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб 
объекту, обладающему данным риском; действие в расчете на счастливый, благоприятный 
исход, и в том числе оборотная сторона свободы предпринимательства, плата за 
возможность в будущем получать доход, за экономическую свободу деятельности 
предпринимателя. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в зависимости от школы, 
науки, среды, отрасли предпринимательства, направления деятельности и даже от 
позиции отдельной личности трактовки понятия «риск», а соответственно, и определения 
этой категории могут значительно варьироваться. Анализируя позиции школ риск-
менеджмента, отраженные в современной экономической литературе, риск можно 
охарактеризовать как наличие определенной опасности, как вероятность ненаступления 
ожидаемого события или наступления чего-либо негативного, нежелательного, такого, как 
неизвестность, недостаток необходимой информации об условиях и ходе реализации 
проекта, как вариативность управляемого процесса, а часто и как определенное поведение 
в конкретных нестабильных ситуациях, как характеристика политики, иногда даже как черта 
характера человека, образ его жизни и т.д. Свои вклады в познание сущности риска и 
выработку основ управления рисками внесли представители различных наук – военных, 
технических, естественных, социальных, экологических, информационных, математических 
и особенно экономических. С точки зрения экономики сущность риска часто смешивается с 
его последствиями и о риске говорят как об упущенной выгоде, о косвенном (побочном) 
финансовом ущербе, о незапланированных затратах и об иных, по сути, финансовых 
результатах риска [30]. 

Очевидно, такие разноплановые подходы может частично сбалансировать 
комплексная трактовка понятия риск, рассматривающая его как структурированную 
категорию, включающую в качестве компонентов наиболее общие схемы формирования, 
реализации и проявления рисков. С этих позиций вполне логичным представляется 
следующее определение. Риск – это порождаемая неопределенностью проявлений 
агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального 
протекания управляемого (наблюдаемого) процесса от предполагаемого сценария и в 
итоге – от ожидаемого результата (цели). 

Риски возникают в результате каких-либо событий, которые могут быть 
сгруппированы следующим образом [33, с. 39]: деятельность человека или группы лиц 
(организации); природные явления, происходящие независимо от воли человека; 
социальные явления или общественные процессы, не зависящие от воли отдельных людей. 

Рыночные риски выделяют риски покупателей (спроса), риски товара, риски продавца 
(предложение), риски рыночной организации и инфраструктур, риски рыночной 
информации; области обнаружения, идентификации, оценки (информации, 
информационных каналов, индикации) могут быть рассмотрены если не как формирующие 
сами риски, то во многом предопределяющие параметры рисков группы факторов. Из 
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информационных рисков наиболее значимы риски недостаточной информации, риски 
некачественной информации, риски излишней информации, риски неадекватной (объемы, 
содержание, сроки) информации; виды деятельности, отрасли вполне логичны и 
востребованы для отдельного рассмотрения в качестве областей формирования 
(образования) рисков, так как интенсивный, активный риск-менеджмент в рыночной 
экономике, часто сам специализированный аналогичным образом, акцентирует внимание 
в первую очередь на этих группах факторов риска. Классификационных вариантов здесь 
множество, однако, применительно к кредитным сферам риск-менеджмента наиболее 
важным может быть их диверсификация на основе специфики денежных потоков и 
финансовых концентраций, в них формируемых и реализуемых. С этих позиций могут быть 
зафиксированы риски добывающих отраслей, сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, торговли, транспорта, связи, услуг, финансов, домашних хозяйств, 
энергетики, коммунального хозяйства и др. Кроме того, еще один необходимый 
диверсификационный подход классифицирует по сферам возникновения бюджетные 
риски, риски общественных организаций, предпринимательские риски и риски населения. 
С современных позиций также значим диверсификационный подход, выделяющий риски 
коммерческих и некоммерческих организаций; риски также рассматриваются как основа и 
условия формирования других рисков. Это предопределено наличием в окружающей 
среде, в числе ее важнейших параметров такой характеристики, как взаимосвязь в форме 
наличия и типа связи между факторами окружающей среды. Вместе с тем, классифицируя 
по этому признаку, риск подлежит стандартизации исключительно с позиции отдельных 
рисков или групп, сходных по параметрам рисков. Например, для одного из ведущих 
рисков кредитных сфер - риска ликвидности в формирующую классификацию могут быть 
включены кредитный риск, депозитный риск во всех его модификациях, общие и рыночные 
риски. 

Классификация рисков по их величине, объему может выражаться как в прямых, так и 
в сравнительных, относительных показателях. Так, катастрофический (шок), большой, 
средний, малый, незначительный риск в кредитных сферах риск-менеджмента может быть 
определен при сравнении видов и величин потерь при проявлении рисков с затратами по 
финансированию рисков или с параметрами (включая и их динамику) носителей риска. 
Возможно также и сравнение затрат по финансированию рисков и параметрами их 
носителей. 

Способность воспринимать управленческие воздействия градирует риски по степени 
управляемости и конкретизируется по ряду направлений как управляемость [38]: условий и 
факторов, формирующих риски;  наблюдаемых и управляемых процессов, их 
характеристик; структуры и параметров носителей рисков; отдельных элементов рисков и 
риск-менеджмента. 

Риски, определенные по этим трем важнейшим экономическим областям, могут 
иметь и более детальную конкретизацию - по видам, формам и качественным 
характеристикам операции и продуктов, по приведенным экономическим сферам. Однако 
соответственно теме данного исследования этот методический подход следует 
реализовывать применительно к классификации специализированных рисков кредитных 
сфер, в первую очередь банковских рисков [43]. 
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В реальности результативная сторона риска почти всегда формируется на базе 
факторной его стороны. Но факторная сторона риска не во всех случаях приводит к 
образованию результативной стороны. Основываясь на этом положении, можно сделать 
два вывода относительно менеджмента рисков. 

1. Методы и приемы управления факторной и результативной сторонами риска 
значительно различаются и методиками, и финансированием, и организацией, хотя и не 
исключены отдельные совмещения. 

2. Методы и принципы управления факторной и результативной сторонами риска 
находятся в определенной иерархии с точки зрения их важности, значения, качества.  

Таким образом, деятельность денежно-кредитных учреждений на финансовом рынке 
связана с рисками, которые зависят от внешних и внутренних факторов и 
классифицируются в зависимости от механизма и степени возможного покрытия, 
возмещения потерь, по степени управляемости, вида деятельности, политической и 
экономической ситуации в стране и других признаков.  
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В настоящее время быстро меняющаяся конъюнктура рынка республики требует 
использование маркетинговых стратегий любой компании занимающейся бизнесом. 
Статья посвящена этим вопросам. 

Ключевые слова: маркетинг, производства, компания, управление, предприятия.  
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Важнейшей частью управления является организация маркетинговой деятельности 
предприятия. В настоящее время маркетинговые стратегии занимает свое место в ряду 
функций менеджмента. Наряду с формальными, количественными методами, 
маркетинговое планирование использует творческий, интуитивный подход. Не являясь 
универсальным способом достижения успеха в бизнесе, оно в то же время создает основу 
для успешной деятельности фирмы.  

Торгово-производственная компания «Электрокомплект» работает на 
электротехническом рынке Казахстана более 19 лет, на сегодняшний день имеет 10 
филиалов в Казахстане в городах: Шымкент, Алматы, Астана, Актау, Тараз, Усть-
Каменогорск, Караганда, Павлодар, Атырау, Талдыкорган, она стала оптовым поставщиком 
электротехнических изделий на рынке Казахстана. В 2004-м году в городе Шымкенте были 
сделаны первые инвестиции в создание производственных мощностей для выпуска 
продукции под торговыми марками «ЭлкомКабель» и «ЭлкомМеталл». В 2005 году 
компанией было запущено собственное производство кабельно-проводниковой 
продукции под торговой маркой «ЭлкомКабель». В течение короткого времени завод 
ЭлкомКабель получил известность как ведущий производитель и поставщик кабельно-
проводниковой продукции Казахстана, в настоящий момент ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 250 модификаций кабельно-проводниковой продукции, 
использующих на крупнейших строительных объектах республики.  

В 2006 году компания начала производство щитового оборудования под торговой 
маркой «ЭлкомМеталл» в соответствии с самыми высокими стандартами качества. 
Производственные мощности завода «ЭлкомМеталл»,оснащены современным импортным 
оборудованием, занимают площадь более 6 тыс. кв.м. Ассортиментный ряд торговой 
марки «ЭлкомМеталл» включает в себя множество видов распределительных шкафов и 
модульных металлических корпусов, реализацияпродукции ТМ «ЭлкомКабель» и ТМ 
«ЭлкомМеталл» осуществляется через филиальную сеть в городах Астана, Актау, Шымкент 
и Алматы.  

За долгие годы работы на рынке Казахстана компания «Электрокомплект» 
зарекомендовала себя как надежный поставщик электротехнической продукции.Миссией 
компании«Электрокомплект» является наиболее полное удовлетворение потребностей 
клиентов, путем поставки на рынок электротехнической продукции высокого качества,  
которое будет способствовать развитию промышленного и строительного сектора в 
Республики Казахстан, реализующую традиции многолетнего развития электротехнической 
области Казахстана, стратегическими приоритетами компании являются надежность 
электрооборудования  и электротехники, от этого зависит благополучие, нормальное 
функционирование крупных предприятий и до света в каждом доме. Компания 
«Электрокомплект» стремится к повышению качества производимого и продаваемого 
выпускает электрооборудование и для этого активно внедряет новейшие технологии и 
оборудование на рынок. Тем самым, способствуем инновационному развитию страны, 
эффективному взаимодействию потребителей и производителей электроэнергии.   

Руководит ТОО "Электрокомплект" директор компании. К его компетенции относятся 
вопросы: изменение устава компании, изменение размера уставного фонда; утверждение 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов; решение о реорганизации компании; 
определение основных направлений деятельности компании, утверждение планов и 
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отчетов об их выполнении. Также, директор заключает договора, издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников,  распоряжается имуществом и средствами 
компании, представляет интересы, совершает всякого рода сделки и иные юридические 
акты. Управлением маркетингом также осуществляет директор предприятия. С этой целью 
он изучает рынок сбыта работ и услуг, осуществляет поиск новых поставщиков материалов 
и новых заказчиков, кроме того, занимается укреплением связей с организациями, с 
которыми уже налажены экономические отношенияи услуг.  

В 2015 году ассортимент компании «Электрокомплект» насчитывает более 5000 
товарных единиц.  В товарный профиль компании входит продукция заводов: Казахстана, 
России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Турции, Китая, Германии, Австрии, Франции, 
Финляндии и Японии.  Высокий уровень сервиса, широкий ассортимент качественной 
продукции, гибкая ценовая политика и постоянное наличие товара на складах — это 
основная политика компании.  Компания достаточно успешно работает на рынке 
республики, однако темпы роста оборота в 2015 году снизились, если в 2014 году они 
составляли 7,5% по отношению к 2010 году, то 2015 году только 4,9% и это несмотря на 
увеличения цен на многие электротовары, вместе с тем возросли затраты, на это повлияло 
возросшие тарифы на электроэнергию и изменение курса валют. 

Существует большое количество методов анализа внутренней и внешней среды 
организации.  Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на 
рынке, существует SWOT-анализ. 

 SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также 
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения, внешней среды. 

 SWOT - анализ включает в себя: исследование инфраструктуры предприятия 
клиентура, поставщики, посредники, конкуренты и анализ внутренней среды предприятия. 
Рассмотрим сильные и слабые стороны компании: 
 
Таблица 1 -    SWOT- анализ компании «Электрокомплект» 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 
   1. 
 

 Компетентность руководства 
 

Отставание в области исследований и 
разработок 

 2. Адекватные финансовые ресурсы  Ухудшающаяся конкурентная позиция 
   3.                Высокая квалификация работников  Узкая производственная линия 
   4. Хорошая репутация у покупателей Устаревшее оборудование 
    5.  Преимущества в области издержек Слабое представление о рынке 
    6. Известный лидер рынка  Средние маркетинговые данные 
    7. Проверенный временем менеджмент  
 Возможности Угрозы 
   1. Выход на новые рынки или сегменты 

рынка 
Возможность появления новых конкурентов 

   2. Расширение производственной линии Рост продаж замещающего продукта 
   3. Добавление сопутствующих продуктов Замедление роста рынка 
   4. Ускорение роста рынка Неблагоприятная политика правительства 

Из данных таблицы 1 видно, что в компании «Электрокомплект» внутренняя среда 
имеет достаточно сильную компетентность руководства и хороший кадровый потенциал 
работников во всех звеньях большой компании, лидирующее положение на рынке 
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республики, проверенный менеджмент, однако имеются и недостатки, отставание в 
области исследований и разработок, не достаточное знание рынка, для улучшения работы 
нуженвыход на новые рынки или сегменты рынка. В этом и кроются слабые стороны 
компании низкое представление о рынке, средние маркетинговые данные.  Отдел 
маркетинга, где работает два человека, не соответствует такой большой компании и 
выполняет только одну функцию, выпускает каталоги и газету для потребителей. 

 В связи с изменением конъюнктуры рынка Казахстана из-за политических и 
экономических ситуаций - вхождения республики в Таможенный союз, в ВТО, изменение 
курса валют, все предприятия, занимающиеся бизнесом должны пересмотреть свою 
структуру.  

Стратегия ограниченного роста более характерна для уже сложившихся организаций. 
Такие организации обладают, как правило, ресурсами, технологиями, менеджментом, 
достаточными для осуществления их деятельности. Стратегические цели в них 
формируются по принципу «от достигнутого» и не предполагают резких изменений в 
деятельности. Она характерна для успешных организаций и подходит для компании 
«Электрокомплект». Однако, в компании необходимо расширить отдел маркетинга, 
принять профессионалов маркетологов и предоставить им все функции, вытекающие из их 
предназначения. 

На специфику организационного построения маркетинговой службы влияют 
следующие факторы вид деятельности, объем производства, численность, специализация 
с учетом отраслевой направленности, географическая удаленность от конечных 
потребителей, система дистрибьюции и масштабы диверсификации. Наиболее часто 
используются следующие формы организации работы подразделений маркетинга: 
функциональная, географическая, продуктовая, рыночная и различные их комбинации. Для 
предприятий, как компания «Электрокомплект»выпускающих большое количество 
разнообразной продукции, требующей специфических условий производства и сбыта, 

целесообразна организация маркетинга по товарному принципу рисунок 1.  
Рисунок 1. -   Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по 

товарам 
 

 Она имеет ряд достоинств, управляющий по определенному товару координирует 
весь комплекс маркетинга по этому товару и быстрее реагирует на возникающие на рынке 
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проблемы.  Организация службы маркетинга по товарному принципу распространена 
только на крупных предприятиях. 

Для предприятий, продающих свою продукцию на разных рынках, где наблюдаются 
неодинаковые товарные предпочтения, а товары требуют специфического обслуживания, 
целесообразна организация маркетинга по рынкам, рисунок 2. Рынком может выступать 
отрасль промышленности либо сегмент однородных покупателей. Введение должности 
управляющего по рынку ставит запросы покупателей в центр внимания. Основные рынки 
закрепляются за управляющими по рынкам, последние сотрудничают со специалистами 
функциональных подразделений в разработке планов по различным направлениям 
функциональной деятельности. Для каждого рынка должна быть выработана своя 
стратегия маркетинга. 

 
Рисунок 2. -  Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по 

рынкам и покупателям 
 

 На предприятиях, выпускающих продукцию, покупаемую многими регионами, в 
каждом из которых целесообразно учитывать специфику потребления этой продукции, 
маркетинговые структуры могут быть организованы по регионам, рисунок 3. При 
организации маркетинга по региональному принципу торговые агенты могут жить в 
пределах обслуживаемой территории и работать с минимальными издержками времени и 
средств на разъезды  

 
Рисунок 3. -  Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по 

регионам 
 
Под влиянием быстрого изменения потребительского спроса, высоких темпов научно 

- технического прогресса, роста масштабов и усложнения производства, а также других 
факторов изменяется характер и направление целей предприятия, способы их достижения. 
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В силу этого маркетинговые структуры должны обладать определенной гибкостью и 
приспособленностью.  Маркетинговые структуры могут считаться гибкими только в том 
случае, если они способны менять свои организационные формы при изменении стратегии 
предприятия. Организационные перестройки могут быть быстрыми и без снижения 
эффективности предприятия, если способность к изменениям заложена в самой структуре. 
Для того чтобы маркетинговые структуры были гибкими, предприятия должны постоянно 
располагать текущей информацией о внутреннем состоянии дел и внешней среде.  
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      Резюме 
Қазіргі уақытта республиканың шарттары нарығының тез өзгеруіне байланысты 

бизнеспен айналысатын кез-келген компанияның маркетингтік стратегияларын 
пайдалануды талап етеді. Мақала осы мәселелерге арналған. 

 
      Summary  
Nowadays, in the republic, rapidly changing economic situation of the market which 

requires the usage of marketing strategy of any company engaged in the business. The article is 
devoted to these issues. 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

 
Актуреева Э.А., магистрант 2 курса «Экономика» 

Сыздыкова К.Ш., научный руководитель –к.э.н., доц. 
 
В этой статье рассматриваются вопросы развития человеческого капитала в РК 

и его влияние на уровень конкурентоспособности страны. 
Ключевые слова: человеческий капитал, направления, развитие, основы, 

формирование.  
 
Образование становится важнейшим фактором формирования человеческого 

капитала в условиях обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. 
Возрастает роль образования в обеспечении устойчивого социально-экономического 
развития, роста конкурентоспособности государств и укреплении их позиций на мировом 
рынке и в мировом экономическом сообществе. При этом экономический потенциал 
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системы образования можно назвать измерителем инноваций, отражающим влияние 
функционирования образовательных учреждений на развитие экономики. 

Инновационной можно считать такую экономику, в которой знания позволяют 
непрерывно осуществлять нововведения, соответствующие стремительно меняющимся 
потребностям,  часто  формирующие такие потребности. Инновации стали важнейшим 
фактором экономического развития, основой конкурентоспособности фирм, отраслей, 
национальных экономик. 

Рассмотрев зависимость между конкурентоспособностью и уровнем развития 
инноваций в странах мира, мы пришли к выводу, что инновационное развитие играет 
весомую роль в развитии конкурентного потенциала страны.      В  условиях новой 
экономики, «экономики знания», когда главный производительный ресурс – это знания 
и информация, формирование интеллектуального потенциала, способного генерировать 
новое знание, становится одной из важнейших задач государства[4] . 

Определяющая роль человеческого капитала в экономике страны отмечается 
многими экономистами, в частности Л.И. Абалкин пишет: «Если взять сегодняшнюю 
мировую практику ранжирования стран по уровням развития, то они выстраиваются по 
порядку от уровня состояния человеческого капитала. В это понятие обычно входят: 
объем ВВП в целом и на душу населения, что играет решающую роль; 
продолжительность жизни населения, уровень образования, раздельно для лиц с 
высшим и средним образованием, массовость этого процесса. Эти п о к а з а т е л и  в 
совокупности  образуют то, что в практике называют человеческим капиталом. И 
страны выстраиваются в зависимости от этого по уровню своего экономического 
развития. Поэтому в программах, которые разрабатываются в США, Японии, Германии, 
Китае, эти параметры становятся определяющими» [3]. Исходя из этого, он полагал, что с 
учетом тенденций, которые определяют сегодня мировое развитие, главенствующим 
является возрастание человеческого потенциала. 

Очевидно, что сегодня необходимо использовать весь имеющийся человеческий 
потенциал для того, чтобы наша страна смогла осуществить интеллектуальный прорыв в 
будущее. Для этого необходимо сегодня осуществлять существенные инвестиции в 
здравоохранение, культуру и образование, чтобы сформировать мощный 
интеллектуальный и творческий потенциал Республики Казахстан. Накопленный опыт 
исследований по современному человеческому капиталу представляется весьма 
необходимым и актуальным, имеющим значительную теоретическую и практическую 
ценность. 

Поэтому использование в Казахстане этого опыта, естественно, с учетом 
исторических и национальных традиций, могло бы способствовать более быстрому и 
менее болезненному продвижению нашей  страны  в цивилизованное развитое общество. 
Определяющая роль человеческого капитала в формировании международной 
конкурентоспособности страны и обеспечении ее экономического роста может и должна 
стать важнейшим фактором повышения конкурентоспособности Казахстана. 

На основе результатов анализа положения Республики Казахстан  с позиций оценки 
глобальной конкурентоспособности, и не только с использованием подходов, 
применяемых в методике Всемирного экономического форума, но и методик ряда других  
международных организаций и рейтинговых агентств, с учетом системных подходов в 
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части вопросов развития конкурентоспособности стран, применяемых в мире, выявлены 
слабые и сильные стороны экономики Казахстана, а также обоснованы приоритеты 
дальнейшего развития, связанные с ускоренным переходом к инновационной стадии 
развития. 

Таким образом, выявляя зависимость между конкурентоспособностью и 
основными факторами человеческого развития можно утверждать, что чем лучше развит 
человеческий капитал страны, тем больше она экономически развита и обладает 
большими конкурентными преимуществами. Также определено, что из всех факторов, 
формирующих человеческий капитал, наибольшее влияние оказывает образование и 
инновационный потенциал, как на уровень на конкурентоспособность человеческого 
капитала, так и на уровень конкурентоспособности страны, в целом. 

Вхождение в элитарный клуб развитых государств мира предполагает переход от 
индустриальной к постиндустриальной стадии развития, отход от углеродной к 
«зеленой» экономике, динамичный рост, основанный на развитии науки, образования и 
передовых наукоемких отраслей, создание благоприятного инвестиционного и 
инновационного климата, высокие темпы развития научных исследований, 
обеспечивающих потребности развития экспортно-ориентированных отраслей, 
производящих технически сложные товары, быстрый рост всех видов образования, 
особенно высшего технического образования, создание системы непрерывного 
образования, повышение эффективности и рост производительности труда, повышение 
качества жизни, формирование на этой основе инновационной экономики, или 
экономики знаний. 

В последние годы в Казахстане предпринято много усилий в данном направлении: 
сформирована законодательная база, созданы институты развития, принимаются 
правительственные программы, формируется национальная инновационная система[2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция повышения роли государства в 
системе факторов роста человеческого капитала. 

Государство вырабатывает общую стратегию развития страны, результатом 
реализации которой будет высокий уровень развития человеческого капитала. 

Государство законодательно закрепляет основы существования человека в семье и 
обществе, регламентирует хозяйственные, в том числе, трудовые, отношения в обществе, 
отвечает за состояние природной среды, прямо влияющей на условия жизнедеятельности 
человека. 

Государство, правительство может сыграть очень важную роль в инновационной 
экономике. Значительна роль государства в защите интеллектуальной собственности. 
Система защиты интеллектуальной собственности обязательно должна быть четкой и 
ясной, чтобы компания знала, что ее интеллектуальная собственность защищена законом. 
Также государство может способствовать обмену знаниями, информацией, технологиями, 
если возьмет на себя организацию конференций, соревнований, конкурсов, вручение 
премий. 

Как отмечалось ранее, в настоящее время, экономика Республики Казахстан 
основана на энергосырьевом секторе. По оценкам специалистов, в двадцатые годы XXI 
в. в стране станет более ощутимым энерго-экологический кризис, который уже сейчас 
принимает глобальный характер. Американские ученые-экологи предупреждают о 
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возможном крушении экосистемы мира к 2050 г.[6], что может послужить причиной 
глобального экономического кризиса. 

По мнению казахстанского ученого-экономиста Закировой Д.И., занимающейся 
вопросами человеческого развития, преломить сложившиеся тенденции возможно при 
условии реализации инновационно-прорывного сценария в следующих направлениях, что 
приведет к появлению ряда существенных структурных сдвигов [5]: 

- к повышению доли инновационно-инвестиционного сектора, как в числе занятых,   
так   и   в   инвестициях,   а   также   в   валовом   продукте   за   счет 

опережающего развития науки, машиностроительного, промышленного и инф   
- к изменению доли потребительского сектора, прежде всего социального 

комплекса (здравоохранения, образования, социального страхования, культуры), легкой 
промышленности на базе их инновационного обновления; 

- к сокращению доли сектора торговли и управления, как в числе занятых, так и в 
инвестициях и в валовом продукте за счет сокращения посреднических звеньев, развития 
электронной торговли и более эффективного использования современных 
информационных технологий в управлении; 

- к изменению структуры экспорта. 
Основываясь на результаты анализа, проведенного во второй главе работы, считаем, 

что из обозначенных условий главными направлениями государственной политики 
должны стать модернизация сферы образования, науки и инновационного потенциала 
страны. 

Важно заключить, что эти направления должны разрабатываться не отдельно 
друг от друга, а в системе, с учетом взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
образования. Более того, данные напраления могут стать реальностью лишь в результате 
радикальных изменений, как в общественном сознании и ментальности нации, так и в 
практических действиях во всех звеньях общества. 
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Түйін 

Осы мақалада Қазақстан Республикасында адами капиталдың даму мәселелері және 
оның елдің бәсекеге қабілеттілік деңгейіне тигізетін әсері. 

 
Summary 

 This article deals with the development of human capital in the Republic of Kazakhstan 
and its impact on the country's level of competitiveness. 

 
 

 
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Сайдангазина А.М., магистрантка 2 курса Академии Кайнар 
Калиакпарова Г.Ш., научный руководитель, к.э.н., доцент  

 
В статье предоставляется обзор современного состояния рынка 

образовательных услуг в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: рынок, услуги, образование, место, основы. 
 
Образование является одной из самых важных сфер жизни человеческого общества, 

поскольку огромные достижения именно в этой сфере легли в основу грандиозных 
социальных и научно-технологических преобразовании. Место и значение образования 
определяется той ролью, которую играют в общественном развитии людей, их опыт, 
умения, навыки, возможности развития профессиональных и личностных качеств. 

Мы входим в новый тип цивилизации – информационный или индустриальный 4.0. 
Его характерная особенность – постоянная изменяемость, динамизм. Меняются знания, 
технологии, информация, обстоятельства жизни и т.п. и происходит это значительно 
быстрее, чем меняются поколения людей: удвоение знаний каждые 2-3 года, ежегодное 
увеличение фонда научных статей (примерно на 7 тысяч), увеличение потока информации, 
появления новшеств в жизни в последующие 30 лет в объеме предыдущих 300 лет. 
Указанные изменения оказывают основательные влияние на сектор образования, 
технологии и обучения. 

На конференции «Ключевые тенденции в высшем образовании в XXI веке», 
прошедшей под эгидой ЮНЕСКО и ООН в 2009 году, было отмечено, что в настоящее время 
происходит системное изменение в роли образования и науки в жизни общества, 
характеризующееся: 

• глобализацией образовательного и академического пространства; 
• размыванием всех границ в среде образования; 
• экспоненциальным ростом спроса на высшее образование (феномен 

«массификации»); 
• появлением общества знании вследствие его «цифровизации» и «наукоемкости»; 
• значительным изменением роли и функции университетов в обществе. 
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США занимают ведущую позицию в Шанхайском рейтинге среди 100 лучших 
исследовательских университетов. Второе место – у Великобритании. Затем следуют 
Австралия, Канада, Япония, и страны Западной Европы. Англоговорящие страны занимают 
73 позиции среди 100 лучших глобальных исследовательских университетов. Если исходить 
из этого факта, то англо-саксонские типы университетов сейчас находятся на пике 
популярности.  

Тенденции развития бизнес образования в Евразийском экономическом союзе, 
Китае, Европейском союзе, странах АСЕАН, и США до 2020 года: 

• усиление конкуренции на всех уровнях образования; 
• глобализация аккредитации и качественное расширение ее критериев; 
• смещение в сторону бизнес - образования; 
• изменение в форматах обучения; 
• повышение роли командной работы; 
• повышение роли корпоративной социальной ответственности; 
• повышение роли командной работы; 
• воздействие технологии для развития открытых образовательных ресурсов. 
Система образования Республики Казахстан находится сегодня в фазе глубоких 

преобразовательных процессов. Организационной основой государственной 
образовательной политики является Государственная программа развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы, которая определяет Казахстан образованной 
страной, с зеленой экономикой и высококвалифицированной рабочей силой. 

Казахстанское образование пережило похожие со странами ЕЭС трудности 
реформирования и реагирования на вызовы современности. 

За последние 10 лет значительно уменьшилось количество ВУЗов, в основном, в силу 
проводимой Министерством образования и науки политики ужесточения требований к 
ним. 

 

Рисунок 1 – Число высших учебных заведений в РК в 2003-2013 гг. [1]  
 

Так, из рисунка 1 видно, что, начиная с 2005 года число ВУЗов постепенно снижается. 
В 2013 году их было почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Тенденция оптимизации 
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ВУЗов будет продолжена. Предполагается, что в ближайшее время, их останется не более 
100 по всему Казахстану. 

Наибольшее количество университетов приходится на города Алматы (28 единиц), 
Астана (11) и на Южно-Казахстанскую (9), Восточно-Казахстанскую (8), Карагандинскую (7) 
области. При этом в городе Алматы функционирует самое большее количество академий 
(13 единиц). Это связано, прежде всего, с сохраняющейся тенденцией сосредоточения 
ученых и исследователей в южной столице [2].  

В системе образования приоритетное внимание уделяется изучению 
государственного языка. В целях решения данной задачи Указом Президента Республики 
Казахстан была утверждена Государственная программа развития и функционирования 
языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, где одним из целевых индикаторов 
является повышение доли взрослого населения, владеющего государственным языком. 
Так, в системе высшего образования наблюдается увеличение доли студентов, 
обучающихся на казахском языке на 1,93% в сравнении с 2011 годом  [3].  Наибольшая доля 
обучающихся на казахском языке приходится на Кызылординскую (95,4%), Южно-
Казахстанскую (90,2%) Жамбылскую (82,0%) области. В Северо-Казахстанской и 
Костанайской областях на государственном языке обучаются наименьшее количество 
студентов, 18,5% и 20,5% соответственно [3]. 

Профессорско-преподавательский состав является основным человеческим 
капиталом, требующим системы подготовки и развития, вложений и соответствующей 
системы, как вознаграждения, так и ответственности за качество труда. Повышение статуса 
педагога является одним из решающих факторов обеспечения высокого качества 
казахстанского образования. Государственной программой развития образования 
Республики Казахстан до 2020 года определены конкретные направления формирования 
положительного имиджа педагога и его мотивации к профессиональному 
самообразованию.  

Общее количество штатного профессорско-преподавательского состава вузов РК в 
2012-2013 учебном году составило 41224 человека. Данный показатель в сравнении с 2011-
2012 уч. г.  (40531) годом вырос на 693 человека. На 368 человек снижен показатель 
количества привлеченных зарубежных ученых в вузы страны (2011 – 1717, 2012 – 1349). Эта 
тенденция связана с объективными причинами - оптимизацией сети вузов [4]. 

Таким образом, образовательная система Казахстана стремится к достижению 
мирового уровня образования и к вхождению в единое образовательное пространство.  
Механизмом достижения поставленных целей является выполнение параметров 
Болонского процесса (НСББП). Они включают трехуровневую систему высшего 
образования, кредитную технологию обучения, академическую мобильность студентов и 
преподавателей, а также контроль качества высшего образования.        
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Түйін 

Мақалада ҚР білім беру қызметіндегі нарығының ағымдағы жағдайын шолу туралы 
жазылған. Қоғамдағы білім мен ғылымның рөлі жүйелі өзгеріс талдаңды. Жұмыста 
Еуразиялық экономикалық одақ білім беру бизнесін дамыту тендециялары қаралған және 
мұғалімнің имиджін және кәсіби өзін-өзі білім алу үшін, оның мотивация қалыптастыру 
бағытында даму үрдістерін зерделейді. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін механизмі 
жоғары білім , кредиттік оқыту технологиясы , студенттер мен оқытушылардың 
академиялық ұтқырлығын , сондай-ақ, Қазақстанның жоғары білім беру сапасын 
бақылаудың үш деңгейлі жүйесін енгізу болып табылады. 

 
Summary 

The article describes the overview of the current state of the education market in the 
Republic of Kazakhstan .  Analyzed systemic change in the role of education and science in 
society. The paper examines trends in the development of business education in the Eurasian 
Economic Union and the direction of the formation of a positive image of the teacher and his 
motivation for professional self-education. The mechanism to achieve these goals is to 
implement a three-tier system of higher education , credit education technology , academic 
mobility of students and teachers , as well as control of the quality of higher education of 
Kazakhstan . 
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