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ГРАММАТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА ТІЛДЕРДЕ 
ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Дабылтаева Р.Е., 

п.ғ.к., доцент 
Шет тілдер және іскерлік карьера университеті,  

Алматы, Қазақстан  
 

Тіл – қоғамдағы адамдар арасындағы аса маңызды қатынас құралы болғандықтан 
да, ол ойлау, сана және қоғамдық өмірде белгілі бір қызметтер атқаратындығымен 
белгілі. Тіл ең алдымен ойды жарыққа шығарып, жетілдірудің құралы болу арқылы 
ойлаумен тікелей байланысты. Сондықтан тілдің негізгі-негізгі деген бірліктері 
ойлаудың басты категорияларымен сәйкес келіп жатады. 

Түйін сөздер: тіл, категория, грамматика, сөз.   
 
Грамматикалық категориялардың қалыптасуы мен дамуы ұзақ жылдар бойғы адам 

танымының жемісі деп тануға болады. Яғни, «грамматикалық категория грамматикалық 
формамен, грамматикалық мағынамен диалектикалық бірлікте болып, тілдің 
грамматикалық құбылысын құрайды да, қалған жекелеген бірліктер мен құбылыстар, 
жүйелер осы ұғымнан туындайды» [1, 415 б.]. 

Қазіргі тіл білімінде категория термині әр түрлі мағынада қолданылып жүр. 
Категорияның сан түрлі сипатын түсіндіруде пікір айырмашылықтары да байқалып 
қалады. Көп жағдайда бұл ұғым «класс» ұғымымен қатар қолданылып, белгілі бір тілді 
сипаттау барысында анықталған элементтер тобын көрсету үшін де қолданылады. 
А.В.Бондарко категория деп сөз таптарын атаса [2, 96 б.], А.Хасенов дәстүрлі қолданысқа 
сүйене отырып, сөз таптарымен тығыз байланыста болып келетін кез келген белгіні 
категория деп атайды [3, 93 б.]. Ал грамматика категория терминіне келсек, Тіл білімі 
сөздігінде грамматикалық категория грамматикалық мағына деген ұғыммен қатысты 
ғана беріліп, «сөздердегі нақты лексикалық мағынадан жалпыланған, жалпы сипаттағы 
мәнді білдіретін мағына» деп анықталады [4, 92 б.]. 

Олай болса, грамматикалық категория термині сөз таптарына да, оларды 
айқындаушы белгілерге де тән. Алайда, грамматикалық категория ұғымын тек осы 
деңгейде алып қарау толыққанды болмас еді. Себебі «тілдегі өзіне тән грамматикалық 
формасы бар жалпы грамматикалық мағына да, немесе тілдегі лингвистикалық 
бірліктердің, яғни оның бір тобының амал-тәсілдер арқылы берілетін жалпы 
сипаттарының бірі немесе бірыңғай мағыналы грамматикалық формалар қатарының бір-
біріне қарама-қайшы жүйесі де грамматикалық категория деп аталады [1, 31 б.]. Бұл 
туралы А.В.Бондарко: «Если часть речи – обладающие определенными признаками 
грамматических классов слов, то грамматическая категория рода, числа, падежа и.т.п. – 
это определенные системы рядов грамматических форм, которые являются признаками 
частей речи. Естественно, что называть одним и тем же термином как классы слов, так и 
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их признаками, лежащие в основе определнных систем грамматических форм, 
нецелесообразно», – деп жазады [2, 9 б.]. 

А.В.Бондарканың пікірінше «бірыңғай мағыналы грамматикалық формалар 
қатарының бір-біріне қайшы жүйесі – грамматикалық категория» болса [2, 10 б.], 
Д.А.Штеллинг грамматикалық категория ұғымына «грамматикалық категория дегеніміз – 
грамматикалық формалардың қарама-қарсы мағына бере отырып қатынасқа енуі» [5, 19] 
деп анықтама береді. 

Ал Л.В.Щерба: «Существование всякой грамматической категории обусловливается 
тесной неразрывной связью ее смысла и всех ее формальных признаков» [6, 80 б.] деген 
пікірді ұстанса, А.А.Реформатский: «Грамматическая категория – это совокупность 
элементов языка (слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенном 
грамматическом значении при обязательном наличии выражающего его грамматического 
способа» [7, 255 б.] деген ой тастайды. 

Ал А.А.Реформатский: «Грамматическая категория – это совокупность элементов  
языка (слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенном грамматическом 
значении при обязательном наличии выражающего его грамматического способа» [7, 255 
б.] деген ой тастайды. 

Отандық ғалымдардың грамматикалық категория ұғымына қатысты пікірлерін 
қарастырып көрелік. Ә.Хасенов: «Грамматикалық категория – тіл-тілдегі ірі единицалар; 
тілдің ірі-ірі кластарының, топтарының жалпы, негізгі ерекшеліктеріне тән белгілер; 
тілдің грамматикалық құрылысына тән біркелкі белгілер жиынтығы; тіл сипатын 
белгілейтін, мағынасы сөз немесе сөйлем ішінде айқындалатын жалпы грамматикалық 
ұғымдар; тілдегі сөздердің грамматикалық мағынасы мен оның материалдық белгісін 
айқындайтын реалды бірлік т.б. т.с.» [3, 93 б.] деп анықтаса, А.Ысқақовтың пікірінше: 
«тілдегі өзіне тән грамматикалық формасы бар жалпы грамматикалық мағына 
грамматикалық категория» деп аталады [8, 18 б.]. 

Ал С.Кеңесбаев, Т.Жанұзақовтар грамматикалық категорияны синтаксистік 
тұрғыдан қарастыра отырып «грамматикалық категория дегеніміз – сөздердің өзгеруі, 
тіркелуін көрсететін морфологиялық, синтаксистік белгілері бар жалпы грамматикалық 
ұғымдар» [9, 49 б.] деген анықтаманы алға тартады. 

Б.Қалиевтің пікіріне сүйенсек, «грамматикалық категория, тұлғалық және 
мазмұндық болып келетін екі жақты, функционалды-структуралық сипатқа ие. 
Грамматикалық категорияның тұлғалық сипаты – әр түрлі семантикалық белгілер 
жүйесінде көрініс беретін оның семантикалық потенциалы. Ал мағыналық сипаты – 
жүйелі түрде ұйымдасқан грамматикалық тәсілдер. Сөздердің тұлғалық сипаты – ұлттық, 
мағыналық сипаты – халықаралық болып келеді» [10, 15 б.].  

Демек, кез келген грамматикалық категория тілдің құрылымдық негізін құрайды, 
грамматикалық құрылымның мазмұны мен мәнін анықтайды, тілдік-грамматикалық 
абстракцияланудың сипатын айқындайды. Тілде грамматикалық категорияның болуы 
грамматикалық форма мен грамматикалық мағынаның өзара бірлігімен, олардың 
арасындағы диалектикалық сәйкестікпен, ондағы жүйелілікпен байланысты. Олай болса, 
грамматикалық категория дегеніміз, грамматикалық мағына мен грамматикалық 
форманың бірлігі. «Сол бірлік пен өз ішіндегі қарама-қайшылық арқылы және 
әрқайсысын білдіретін әр түрлі тәсілдер арқылы немесе оған тән арнайы грамматикалық 
формалар жүйесі я түрлену парадигмасы арқылы грамматикалық категорияның мәні, 
сипаты, шегі байқалып, айқындалады» [11, 54 б.]. 

Грамматикалық категория ретінде қаралатын кез-келген грамматикалық 
құбылыстың өзіне тән жалпы грамматикалық және ол мағынаны білдіретін дербес 
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грамматикалық формасы болады. Осы грамматикалық мағыналар мен грамматикалық 
формалар сөйлемде қолданылатын сөздердің бойындағы қасиеттер ретінде көрініп 
отырады. 

С.Исаевтың көрсетуінше «грамматикалық мағына – лексикалық мағынаның 
жалпылануы арқылы беріледі және лексикалық мағынамен бірге тілдің объективті 
шындықты бейнелеу категориясын құрайды. Сөздің лексикалық мағынасы – нақты, 
ұғымдық мағына, яғни бір сөзден екінші сөзді айыратын реестрлік (лексема) сөздік 
мағынасы болса, грамматикалық мағынасы – сөздің тым жалпы мағынасы, сол сөздің 
лексикалық мағынасының жалпылануы немесе оған әр түрлі тұлғалар үстелу арқылы 
түрленуінің нәтижесінде немесе басқа сөздермен әр алуан қарым-қатынасқа түсу 
салдарынан пайда болатын және сөздерді бір-бірінен бөлмей, керісінше белгілі бір 
грамматикалық топтарға ортақ қасиеттер арқылы біріктіретін жалпы мағыналар болып 
табылады» [12, 10 б.]. 

С.Исаев бұдан ары «лексикалық мағынаға қарағанда грамматикалық мағына одан 
кейін пайда болады. Атап айтқанда, грамматикалық мағына алдымен лексикалық 
мағынаның жалпылануы арқылы пайда болып, содан кейін процесінде сөздің жұмсалу 
мақсатына қарай оған әр түрлі тұлғалардың қосылуы арқылы немесе сөйлемде сөздермен 
әр қилы қарым-қатынасқа түсуі арқылы үстеледі, осының нәтижесінде екінші қатардағы 
мағына болып табылады» деп жалғастырады [12]. 

Сонымен лексикалық мағына да, грамматикалық мағына да бір сөздің бойында қатар 
өмір сүре бергенімен, лексикадағы мағына категориясы грамматикадағы мағына 
категориясымен сәйкеспейді. Бұл деген, «сөздің грамматикалық мағынасы оның 
лексикалық мағынасы арқылы айқындалмайды деген сөз. Кез-келген сөздің лексикалық 
мағынасынан грамматикалық мағынаның айырмашылығы, грамматикалық мағына тілдің 
грамматикалық құрылымына қатысты. Сонымен қатар, әр түрлі грамматикалық 
формадағы сөздердің бір ғана лексикалық мағынасы болғанымен, олар әр түрлі 
грамматикалық мағынаға ие болуы мүмкін» [13, 4 б.]. 

Лексикалық мағына арқылы өмірдегі заттар, құбылыстар белгісі білдіріліп, сол 
арқылы оның өмірге қатысы айқындалса, грамматикалық мағына объективті өмірдегі 
заттар, құбылыстар, олардың белгілерінің арасындағы қатысты, байланысты білдіру 
арқылы оның объективті өмірмен қатынасын анықтайды. «Грамматикалық мағына 
лексикалық мағынасыз өздігінен кездеспейді. Себебі грамматикалық мағына 
грамматикалық құбылысқа түскенде қосылатын қосымша мағына» [14, 55 б.]. Сондықтан, 
бұл лексика-грамматикалық көрсеткіштердің қызметі мен мағынасын бір өлшем 
деңгейімен қарастырмасақ, олардың әрқайсысының көптік мағына білдіруге қатысты 
қызметін, мағынасын дұрыс анықтамаған болар едік. 

Сонымен, грамматикалық категория дегеніміз, тілді сипаттаушы грамматикалық 
тәсілдер мен грамматикалық мағына арқылы бір жүйеге енгізілген тілдік элементтер 
бірлігі. «Грамматикалық категориялар, олардың өзара қарым-қатынастары арқылы 
тілімізде грамматикалық ерекшеліктер пайда болып, осы ерекшеліктер арқылы 
грамматикалық құбылыстардың бірлігі құралады» [8, 22 б.]. 

Функционалды грамматика «сөйлем мағынасын білдіруге ат салысатын әр түрлі 
тілдік элементтермен қатар грамматикалық бірліктердің қызмет жасау заңдылықтарын 
сипаттауға және зерттеуге негізделген; талдауды тек форма-мағына деңгейінде алып 
қарайтын грамматика» ретінде танылады [4, 5] т.б. 

Олай болса, функционалды грамматиканың зерттеу нысаны грамматикалық 
бірліктердің қызметі болған жағдайда, егер грамматикалық тәсілдердің және олармен іс-
әрекетке түсуші басқадай тілдік элементтердің қызметіне белгілі бір деңгейде талдау 
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жасалса, сондай-ақ, контекст пен тілдік жағдайға және олардың грамматикалық бірліктер 
мағынасымен өзара қатынасына кең көңіл бөлінсе, грамматикалық категорияны тілдік 
жүйе деңгейінде ғана зерттеп қана қоймай, коммуникация негізінде қойылатын талаптарға 
да талдау барысында көңіл бөлген жағдайда функционалды грамматиканың ерекшелігі 
айқын көрінеді. 

Демек, грамматиканың негізгі салаларының бірі ретінде функционалды 
грамматиканың мақсаты – сөйлем мағынасын білдіруші әр түрлі тілдік деңгейдегі 
элементтер мен грамматикалық бірліктердің қызмет ету құбылысын анықтап, саралау. Ал 
тілдің функционалдылығын зерттеу дегеніміз – салғастырылушы тілдердегі 
грамматикалық тәсілдерді зерттеумен ғана шектелмейді, ол тілдік бірліктердің тілдік 
қатынас кезіндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындаумен қатар, олардың 
қандай әдіс-тәсілдер арқылы қызмет ететіндігін де қарастырады.   

Яғни, көптік категория грамматикалық категория қатарына енеді. Олай болса, 
зерттеудің негізгі мақсаты – жоғарыда сараланып өткен грамматикалық категория 
белгілерімен сипатталатын қазақ және түркі тілдері көптік категориясын функционалды 
грамматика негізінде салғастыра зерттеу болып табылады. 

Бұл көптік категорияның функционалды-семантикалық өріс деңгейін; белгілі бір 
функционалды-семантикалық категорияның берілу жолдарын; көптік категориясын 
білдіруші тілдік бірліктердің сөйлемде қолданылу барысын айқындау міндеттерін алға 
тартады. 

Категория теориясының Аристотельден бастау алатыны белгілі. Бұл категория 
көптеген ғылымдардың басты зерттеу нысаны болып табылады. Өйткені көптік 
категориясы салыстыруға негізделген, ал қандай да бір нәрсенің мөлшері, көлемі, 
салмағы, саны т.б. сипаттары басқа затпен салыстыру арқылы анықталатыны белгілі. 
Сонымен қатар, көптік категориясы жекелік-көптік, белгілілік-белгісіздік функционалды-
семантикалық категорияларымен өзара сабақтас келеді. 

Осы тұрғыдан алып қарағанда, көптік категориясы лингвистика саласының да негізгі 
зерттеу мәселесінің бірі болып табылады. Н.И.Кондаков өзінің «Логикалық сөздігінде» 
көптік ұғымына былайша анықтама береді: «Множество – это самое широкое по объему 
понятие математики и математической логики, т.е. категория, а для категории нельзя 
найти более широкое, т.е. родовое понятие, в которое «множество» входило бы в 
качествое вида» [15, 58 б.]. 

Дегенмен, математикадағы немесе философиядағы сандық ұғым тілдегі сандық 
ұғыммен бірдей емес. Себебі тілдегі сандық ұғым – өзіндік грамматикалық формасы бар, 
белгілі бір грамматикалық тәсіл арқылы берілген, тілдік құрылымға негізделген таза 
грамматикалық категория. 

Жалпы алғанда математикадағы көптік ұғымын лингвистикада сол қалпымен 
қолдану мүмкін емес. Себебі, тілде заттар үнемі дерлік бір мағынада беріле бермейді, кей 
жағдаятта олар деректі болса, ал басқа бір жағдаяттарда дерексіз болып келеді, яғни 
сөздер өз мағыналарын өзгертуге қабілетті. Олай болса, лингвистикалық көптік 
категориясының математикалық көптік категориясынан айырмашылығы – ол адамдардың 
қоршаған ортаны, ондағы құбылысты, объективті шындықты өздерінің санасына, 
ұғымына, тәжірибесіне, көзқарасына қарай қабылдауына байланысты. 

Көптік категориясының зерттелуі А.А.Реформатский, А.А.Холодович, И.И.Ревзин 
сияқты кеңестік лингвистер есімімен байланысты болса, түркі тілдері көптік ұғымы 
В.Е.Гузев, Д.М.Насиловтардың еңбектерінде, қазақ тілінің көптік категориясы 
М.Балақаев, А.Д.Данияров, Н.Оралбаева, М.Мшанов, Д.А.Әлкебаева сияқты ғалымдардың 
зерттеулерінде құрылымдық лингвистика шеңберінде қарастырылған. 
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Е.В.Гулыга, Е.И.Шендельстер көптік өрісін білдіруші тәсілдерді лексикалық және 
грамматикалық өрістер деп сипаттай отырып, көптік шағын өрісін а) жекелік формадағы 
(нөлдік формадағы) және ә) көптік формадағы көптік шағын өрісі деп бөліп көрсетеді. 
Олардың көрсетуінше, көптік шағын өрісі деп бөліп көрсетеді. Олардың көрсетуінше, 
көптік шағын өрісінің негізгі доминанты яғни негізі – айқын түрде берілетін көптік 
жалғаулар. Ал шет аймағы – сын есімдер, үстеу, есімдік және т.б. көптік ұғымды 
білдіруші сөз таптары [16, 15 б.].  

Сонымен, көптік категориясының функционалды-семантикалық өрісі бірде белгілі 
бір грамматикалық доминант арқылы беріліп, эксплицитті жағдайда орын алса, бірде 
партитивтік, кеңістіктік және тағы басқа жағдайлар арқылы имплицитті түрде беріледі 
екен. 

Зерттелінетін тілдің тарихына терең үңіле отырып оның даму жолдары мен 
заңдылықтарын, түпкі мотивтерін анықтау заңдылық. Жұмыста нысанаға алынып отырған 
негізгі мақсат – қазақ тілі мен ағылшын тілдеріндегі салыстыру, салғастыру әдістері 
негізінде   көптік ұғымның мағынасын ашу, табиғатына терең үңілу болып табылады. 

Сондықтан ең алдымен, көптік категорияның жалпы үндіевропа, герман тілдеріндегі 
қолданысына шолу жасауды жөн көрдік. 

Көптік категориясы тілде даму барысында кейбір тілдерде ұқсас қасиетке ие болса, 
кейбір тілдерде тек өзіне ғана тән ерекшеліктерге сай сипатталады. Бұл сандық 
қатынастың негізі болып табылатын табиғатты адамдардың тану және тілдік жағдайда 
қолдану ерекшелігіне байланысты болса керек. мысалы, кейбір ұлт өкілдері затты оның 
шығу, қызмет жасау қасиетіне байланысты жекеше, көпше деп бөлсе, келесі біреулер үшін 
заттың аз, көптігі басты емес, олар бұл затты жалпы түрде атап, оның санамызда орын алу 
қасиетіне қарай аз, көп деп бөледі. Басқаша айтсақ, қандай да бір іс-әрекет адам санасында 
орын теуіп қалыптасқаннан кейін ғана, оның сандық жағы туралы сөз болады. Қазақ тілі 
осындай тілдер қатарына жатады. 

Үндіевропа тілдерінен түркі тілдерінің, соның ішінде қазақ тілінің ерекшелігі, 
соңғысында зат есім мен етістік қиыса байланыспайды. Үндіевропа тілдерінде, атап 
айтсақ, ағылшын тілінде кездесетін "A beutifule girl was coming (Әдемі қыз келе жатты); 
Beutifule girls were coming (Әдемі қыздар келе жатты) сияқты, сөйлемдегі зат есімнің 
жекеше, көпше түрде болуына байланысты етістіктің де түрлену құбылысы қазақ тілінде 
жоқ. Мысалы: "Топ мүшелері халық әнін айтып жатыр" сөйлеміндегі "айтып жатыр" деп 
түсінуге болмайды. Бұл қазақ тілінің семантикалық қасиеттерінің бірі болып табылады.  

Қазақ тілінің көптік категориясы екі түрлі грамматикалық форма арқылы беріледі: -
лар көрсеткіші арқылы берілетін көптік жалғау формасы және бұған қарама-қайшы ешбір 
көрсеткішсіз жеке түр формасы немесе нөлдік форма.  

Сан мөлшер категориясы негізінен зат есімге қатысты ұғым. Ол басқа сөз таптарына 
қатысты қолданғанда, оларды заттандырып басқаша стилистикалық мағына үстейді. 

Сөз болып отырған көптік категория әр тілде түрліше сипат алған. Сөздер дербес, 
жеке-дара қолданылуымен қатар, оған түрлі қосымшалар жалғану арқылы түрлі формалар 
тудыра алады. Себебі тіліміздегі жалғаулар жеке дербес тұрып ешқандай мағынаға ие 
бола алмайды. Мағыналы сөздерге қосылғанда ғана олардың атқаратын қызметтері де 
ашылып, ол сөздерге тиісті грамматикалық мағыналар да үстеледі. Бұл орайда 
жалғаулардың атқаратын қызметтері зор. 

Көптіктің грамматикалық мағынасы – көптік жалғаулар. Орхон –Енисей 
жазбаларының тілінде көптік жалғауларының екі түрі кездеседі: -лар, -т, -лер жалғауы 
көптік мағына тудырудың негізгі тәсілі. Мысалы: беглер (бектер), кунчйлар (әйелдер, 
ханымдар) т.б. 
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Көптік ұғымды білдірудің ең негізгі грамматикалық белгісі – көптік жалғауы. Көптік 
ұғымды білдіретін сөздер тиісті қосымшаларды жалғау арқылы түрлі формаларды 
тудырады. Соның бірі – көптік жалғау (-лар, -лер, -дар, -дер, -тар, -тер). Олар түрлі 
фонетикалық вариантта жұмсалады. 

Көптік жалғаулар тұлғасы жағынан сингармонизм заңдылығына сәйкес бағынып 
жалғанады. Үнді дауыссыздардың бірі р, й, у-ға біткен сөздерге жуан буыннан кейін -лар, 
жіңішке буыннан соң -лер, ал үнді дауыссыздарға л, м, н, ң және з, ж ұяң дыбыстарға 
біткен сөздерге жуан буыннан кейін -дар, жіңішке буыннан кейін -дер, қатаң дыбыстар 
мен б, в, г, д ұяң дауыссыздарға біткен жуын буынды сөздерге -тар, жіңішке буыннан 
кейін -тер жалғанып үндеседі. 

Көптік мағына білдіретін -з, -ыз, -із жалғауы I-II жақ жіктік жалғауларының 
құрамында сақталған көне түркі тілдерінде қолданылған.  Бұл аффикс Н.К.Дмитриев, 
А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, И.А.Батманов, Э.Ф.Севортян т.б. түркологтардың көрсеткен 
көптік категорияның ең көне көрсеткіштері.. Көне түркі тілдерінде екілік, жұптық ұғымды 
білдірген. Мысалы: көз, біз, сіз, егіз. Көне түркі тілінің материалы негізінде аталмыш 
аффикстің шығу генезисі туралы пікірмен С.Е.Малов  келіспейді:  I жақтағы bi + si = biz,  
II жақтағы si + si = siz [15, 52]. Бұл пікір –з аффиксінің мәнін толықтай ашып береді.  

Сіз, сен есімдіктерінің өз заманындағы қолданысы жайлы М.Қашғари: «Сіз – 
үлкендерді құрметтеу мәнінде сен мағынасында айтылатын сөз. Асылында мұның беретін 
мағынасы сіздер. Кішілерге сен делінеді» [35, 65 ]. Яғни, сол дәуірде бұл аффикс 
сыпайылық пен көптіктің орнында бірдей деңгейде жұмсалған көрінеді. 

Белгілі түрколог А.Н.Баскаков -з аффиксін екілікті білдіретін -z деп көрсетеді. Бұл 
алғаш рет 1884 жылы Б.Мункачидің жорамалында орын алған. [17, 220 ]. Кейіннен бұл 
жорамал ғалымдар тарапынан қолдау тауып, екілік, жұптық ұғыммен байланыстырып 
қарастырылды. 

Д.Синор -з аффиксін монғол тіліндегі -с аффикісімен, тұнғыс және орал тіліндегі -р 
аффиксімен бірдей қойып, ал қалған -лар аффиксін өзге тілдерден енген деп есептейді [18, 
220 ]. 

Сонымен бірге -з аффиксі екілікпен қатар көптік мағынаға да ие. Жіктік жалғауының 
I және II жағының көпше түрінде көрініс табады. Бірінші жағындағы біз сөзі көптікті, 
екінші жағындағы сіз сөзі сыпайылықты білдіреді. 

Сонымен -з аффиксінің негізгі беретін мағыналары: 
1) тәуелдік жалғауы – -мыз, -міз, -ымыз, -іміз атаудың көптігін емес, көп адамға 

тәуелділігін көрсетеді. Мысалы: біздің кітабымыз, біздің үйіміз. 
2)  -мыз, -міз, -быз, -біз, -пыз, -піз-дің баяндауыштың құрамында келіп, іс-әрекеттің 

көптігін емес, оған қатысатын қимыл иесінің көп екенін білдіреді. Мысалы: Біз жалғыз аяқ 
жолдармен жүріп келеміз (Б.Момышұлы). 

Ал жіктік жалғауының  II жағындағы -ңыз, -ңіз, -ыңыз, -іңіз, -сыз, -сіз көптік 
мағынадан гөрі сыпайылықты, бұйрықтық мағынаны білдіретінін байқауға болады. 

Сонымен қатар -қ аффиксі де бір замандарда көптік ұғымды білдіргенге ұқсайды. 
Оның фонетикалық варианты – -к аффиксі. 

А.Н.Баскаков бастаған біршама лингвист ғалымдар -лық >-қ формасын ұстанады. 
Бұл -қ (-к) формасы көне түркі тілдерінде сирек қолданылған. түр. qunaq «қонақ» 

(бастапқысы қонақтар), tьrk «түрік» (бастапқысы түріктер) деп, жалпылық мағынаны 
білдірген. Сонымен бірге екілік ұғымды көрсететін aiag «аяқ» (бастапқыда екі аяқ), qolaq 
«құлақ» (бастапқыда екі құлақ) деген сөздерде жинақтық-көптік мағынаны білдірген. [17, 
162 б.]. Яғни, бұл форма есім сөздер мен етістік сөздердің құрамында сақталған көне 
аффикстер болғанға ұқсайды. 
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Қазіргі қазақ тілінде бұл аффикс мынадай мағынада беріледі: 
1) -ды, -ді тұлғасына біткен етістіктің өткен шағына жалғанып, іс-әрекеттің өткенін 

білдіріп, істің қимыл иесі арқылы білдіріледі. Мысалы: біз алдық, біз келдік т.б. бұл жерде 
есімдік пен баяндауыш предикаттық қатынаста тұрып, істің көптігін емес, қимыл иесінің 
көптігін білдіріп тұр. 

2) шартты райдың -са, -се аффиксіне жалғанып, істің көп адамдар арқылы 
істелінгенін білдіреді. Мысалы: біз барсақ, біз келсек т.б. 

3) -айық, -ейік, -алық, -елік тұлғаларымен келіп іс-әрекет иесінің көптігін білдіреді. 
Мысалы: жүрейік, қайталық, баралық, келелік т.б. 

Бұл аффикстерден өзгеше көне түркі тілдерінде -т, -сэм, -гун, -(а) н, -с секілді 
аффикстер де көптік мағынаны білдірген. 

-т аффиксі көне жазбаларда аз ғана сөздердің құрамында кездеседі: тэгiт – ханшалар, 
таpkат – тархандар, уолат – жастар, оiўт – шамандар т.б. бұл сөздердің жеке түрінде -т 
аффиксінің орнына -н қолданылады. Мысалы: тэгiт – тэгiн, yолaн – уолат, тарkан – тарkат, 
оiўт – оiўн. Осы сияқты бірен-саран сөздерде кездескенімен, бұл түркі тіліне емес, монғол 
тіліне тән аффикс болып саналады. Бұл әсіресе сөзге жалғану тәртібінен байқалады [18, 
137 б.]. Көне түркі тілдерінде бұл формаға -лар аффиксі жалғанады: тэгiтлдр – жігіттер, 
яку. эрэттэр, хотуттар т.б. 

-сэм аффиксі түркі тілдерінің ішінде чуваш тіліне тән. Бұл аффикс сингармонизм 
заңдылығына бағынбай жалғанады: хурǎн-сем қайыңдар, хут-сем қағаздар, пярт-сем үйлер 
т.б. Н.И.Ашмарин бұл аффикстің шығу тегін «сан» сөзімен байланыстырады. [19, 150 б.]. 
Г.Рамстедт сан сөзінің са түбірі – санаудан шықса керек деп болжайды. Дегенмен, бұл әлі 
толық зерттелмеген, мағынасы ашылмаған, бұлыңғыр.   

-гун аффиксі кейбір түркі тілдерінде (түркімен, әзірбайжан), М.Қашғари сөздігінде, 
көне түркі жазба ескерткіштерінде күң сөзінің келуіне байланысты біраз түрколог 
ғалымдар күң сөзі мен -гун, -кун, -қын аффикстері тамырлас деген болжам айтады. 
Күлтегін ескерткішінде күң, қызметші мағынада, көне ұйғыр жазба ескерткіштерінде күң 
мағынасында М.Қашғарида күң, қазіргі тілімізде де күң мағынасында жұмсалады. 

-(а) н аффиксі де көне көптік жалғаулардың бірі. Көне түркі жазба ескерткіштерде 
бодун, kїрkїн, ођлан т.б. сөздерде кездеседі. Бұл аффикс туралы М.Томанов: «Көне түркі 
тілінде оғлан, қазіргі тілдерде ұл тұлғаларының айтылуы дәлел болса керек. Алайда, 
сыртқы ұқсастығын еске алсақ, үшем (кейде үшен) сөзінің құрамындағы -ем (-ен) 
қосымшасын осыған жатқызуға болар еді. Дегенмен, мұнда жалпылама көптікті 
білдіруден гөрі топтау басым.  

М.А.Щербак өз еңбегінде Г.Рамстедтің жорамалында ежелгі түрік тілінде көптік 
жалғауы -с аффиксінде болғанын және оның тәуелдік жалғауының 3-ші жағындағы – сї-
нің құрамында жұмсалғанын, ї – жекеше түрде, сї – көпше түрде болатынын келтіреді [20, 
21]. 

Бұл келтіріп отырған көптіктің жалғаулары – ежелгі түркі тілдерінде, көне жазба 
ескерткіштерінде жұмсалған көне аффикстер. Қазіргі түркі тілдерінде бұл грамматикалық 
жалғаулар жоғалып, түбірге сіңісіп кеткен, тек лексикалық мағыналары сақталған. Ал бұл 
аффикстердің шығу генезисін, түпкі этимологиясын белгілі сөздіктерге, ескерткіштерге 
сүйеніп анықтауға болады. Қазіргі түркі тілдерінің барлығына (чуваш тілінде -сэм) -лар 
көптік жалғауы тән. Бұл жалғау түрлі фонетикалық сипатта жұмсалады. 
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Резюме 
В тюркских языках особенность употребления категории множественности с 

точки зрения стилистики заключается, в основном, в широком использовании формы 
множественного числа и его алломорфов. Аффиксы множественного числа, 
присоединяясь к основам отдельных прилагательных, числительных и существительных, 
образуют новые слова; имена существительные в форме множественного числа 
приобретают значение совокупного множества видов, сортов данного продукта или 
вещества; обозначают повторяющиеся или имеющие протяженность во времени явления 
природы; в абстрактных словах появляется значение интенсива. 

Таким образом, в русском и тюркских языках категория множественности широко 
используется в стилистических целях. 
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Feature of the use of category of plurality from the point of view of stylistics consists in 
Turkic languages, generally in wide use of a form of plural - Lahr and his allomorphs. Plural 
affixes, joining bases of separate adjectives, numerals and nouns, form new words; nouns in the 
form of plural take value of a cumulative set of forms, grades of this product or substance; 
designate the natural phenomena repeating or having extent in time; in abstract words there is a 
value of a crash course. 

Thus, in Russian and Turkic languages the category of plurality is widely used in the 
stylistic purposes. 

 
 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСТАНА МЕЖДУ АВТОРИТАРИЗМОМ И 
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Провозглашение Декларации о государственной независимости Республики 
Кыргызстан заложило основы внешнеполитического курса. В первые годы независимости 
перед руководством республики встали задачи определения внешнеполитического курса, 
выработки его принципов и приоритетных направлений, создания механизмов их 
реализации.В целом внешнеполитический курс государства определяется характером его 
внутренней политики. Эволюцию внешней политики Кыргызстана можно разделить на 
три этапа.Необходимо новое понимание внешней политики, которое должно 
основываться на конкретном анализе обстановки в стране, в регионе и мире, а также на 
представлении о том, что национальные интересы являются стратегическими, 
долгосрочными и глобальными, выходя за рамки текущего политического развития. 

Ключевые слова: независимость, внешняя политика, этапы внешней политики 
Кыргызстана, многовекторность, внешнеполитическая стратегия. 

 
C открытием новой страницы многовековой истории кыргызского народа в 1991 

году, который вошел в мировую историю как год распада СССР и возникновения на его 
«обломках» новых самостоятельных национальных государств, для Кыргызстана возникла 
актуальность проведения самостоятельной внешней политики. Политический акт 
провозглашения Республикой Кыргызстан независимости состоялся 31 августа 1991 года 
и в значительной мере был реакцией на московский путч и стремлением выйти с 
возможно более выгодными позициями на проходившие в то время переговоры о 
заключении нового Союзного договора. 

Следует заметить, что изменение политической системы страны началось за год до 
этого с учреждения 2 октября 1990 года поста Президента тогда еще Киргизской ССР и 
избранием Верховным Советом на эту высшую государственную должность Аскара 
Акаева – человека, не являющегося руководителем Коммунистической партии и 
занимавшего независимую от нее позицию. Уже 13 декабря А.Акаев внес на рассмотрение 
парламента предложение о реорганизации системы органов государственной власти, а 
через два дня, 15 декабря 1990 года, была принята Декларация о государственном 
суверенитете Республики Кыргызстан. Тогда это было только декларативный акт без 
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всяких правовых последствий, но он определил всю логику политического строительства 
в стране. 

31 августа 1991 года Верховный Совет Республики Кыргызстан принял Декларацию 
о государственной независимости Республики Кыргызстан. Верховный Совет призвал 
парламенты союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость 
Республики Кыргызстан, поручив Президенту и Президиуму Верховного Совета 
образовать комиссию из числа народных депутатов и ученых для квалифицированной и 
оперативной подготовки мер, обеспечивающих экономическую и политическую 
независимость Республики Кыргызстан. 

Наиболее значимыми событиями первых месяцев после 31 августа 1991 года были: 
приостановление 4 сентября деятельности Компартии Киргизии и проведение 12 октября 
первых всенародных выборов Президента Республики Кыргызстан.  

Провозглашение Декларации о государственной независимости Республики 
Кыргызстан заложило основы внешнеполитического курса, поскольку Декларация 
явилась первым законодательным документом в области внешней политики, 
провозгласившим приверженность Кыргызстана общепризнанным принципам 
международного права. Со дня провозглашения Декларации о государственной 
независимости берет свой отсчет и международная правосубъектность республики, 
наполненная новым содержанием. 

В соответствии с Декларациями о государственном суверенитете и государственной 
независимости Верховный Совет Республики Кыргызстан заявил о строительстве 
независимого, суверенного демократического государства и проведении самостоятельной 
внутренней и внешней политики. Эти же документы закрепили обязательства государства 
исходить в своей внешней политике из общепризнанных принципов и норм 
международного права, которые были объявлены приоритетными над национальным 
законодательством. Кыргызстан встал на путь самостоятельного развития, постепенно 
наполняя общественную жизнь новым правовым, социально-экономическим 
содержанием, самостоятельностью в международных отношениях.   

Независимость Кыргызстана в конце декабря 1991 года в числе первых признали три 
государства, одновременно установившие дипломатические отношения с ним: 24 декабря 
– Турецкая Республика, 26 декабря – Австралия и 27 декабря – Соединенные Штаты 
Америки. В следующем, 1992 году дипломатические отношения с Кыргызстаном 
установили 59 государств мира. Особенно важным для становления молодого государства 
оказалось то, что среди них оказались все страны-члены Европейского Союза и 
Швейцария, а также Россия, Китай, Япония, Индия, Иран и Южная Корея.  

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций Кыргызстан был единогласно принят в эту авторитетную 
организацию, что позволило ей выступать на международной арене в качестве 
полноправного субъекта[1. 200-201 c.]. 

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый «букет» 
как внутренних, так и внешних проблем. На внешнеполитическую ситуацию оказывают 
сильное влияние не только «достижения» дипломатов и политиков на ниве 
международных отношений, но и внутриполитическая и экономическая обстановка в 
стране. Так, заметное снижение экономического и военного потенциала страны в 
результате непродуманных реформ привело к вытеснению Кыргызстана на периферию, на 
задворки мировой экономики. Кыргызстан не унаследовал от СССР ни статуса 
сверхдержавы, ни роли одного из центров мировой политики. В связи с этим, в конце XX 
века для Кыргызстанавозникли задачи, связанные с поиском, установлением места и роли 
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нового государства в мировом сообществе. С обретением суверенитета, вступлением в 
ООН и целый ряд международных организаций Кыргызстан столкнулся с новыми для 
него проблемами собственной внешней политики, обороны и национальной безопасности, 
с задачами выработки и реализации самостоятельного курса, направленного на создание 
благоприятного внешнего окружения и развитие равноправного сотрудничества со всеми 
участниками международной системы. Оказавшись на международной арене, Кыргызстан 
окунулся в качественно иную среду, в которой его внешнеполитический курс, как и у 
любого другого государства, развивается по собственной логике, диктуемой национально-
государственными интересами.  

Значимым событием для закрепления основных принципов внешней политики 
нашего государства явилось принятие 5 мая 1993 года Конституции Кыргызской 
Республики. Согласно ей, Кыргызская Республика провозглашена суверенной, унитарной, 
демократической республикой, построенной на принципах правового, светского 
государства. В основу внешней политики заложены стремление Кыргызской Республики к 
всеобщему и справедливому миру, взаимовыгодному сотрудничеству, решению 
глобальных и региональных проблем мирным путем, соблюдению общепризнанных 
принципов международного права.  

Принятие Конституции заложило правовую основу в определении и выработке 
концептуальных основ и конкретных действиях по реализации внешней политики 
Кыргызстана. В качестве высшего приоритета внешней политики страны обозначены 
обеспечение и защита ее национальных интересов, совокупными составными элементами 
которых являются интересы личности, общества и государства. 

Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, в январе 1992 года был принят 
в члены ОБСЕ. 8 июля 1992 года Кыргызстан присоединился к основополагающим 
документам ОБСЕ. 3 июня 1994 года республикой подписана Парижская Хартия 
Европейской безопасности.  

Принципиальное значение для Кыргызской Республики имело обеспечение 
региональной безопасности путем включения в такие структуры безопасности как 
Договор о коллективной безопасности (1992 год) и «Шанхайская пятерка» (1996 год).  

В сентябре 1998 года мировое сообщество признало доктрину «Дипломатия 
Шелкового Пути» в качестве базового внешнеполитического документа Кыргызстана, 
открывающего для него широкие возможности в интересах устойчивого экономического 
развития, укрепления мира и стабильности в регионе. Сотрудничество между 
Кыргызстаном и международным сообществом получило новый импульс, перейдя от 
уровня выработки и презентации приоритетов внешней политики к их последовательному 
закреплению. 

В первые годы независимости перед руководством республики встали задачи 
определения внешнеполитического курса, выработки его принципов и приоритетных 
направлений, создания механизмов их реализации. Особая сложность заключалась в том, 
что в Кыргызстане отсутствовал ряд условий, позволяющих осуществлять стандартную 
внешнеполитическую деятельность, включая материально-техническое, финансовое и 
кадровое обеспечение.  

Такая ситуация сложилась не одномоментно. В советский период  планы развития 
Киргизской ССР всегда были вписаны в более масштабные региональные и всесоюзные 
проекты. Несмотря на то обстоятельство, что благодаря советской власти произошли 
позитивные перемены в экономической, социальной и культурной областях, прежде всего 
это широкий доступ населения к образованию, расширение информационно-
коммуникативных возможностей, страна оставалась по своей сути и продолжала 
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рассматриваться центром в качестве сырьевого придатка. Все крупные предприятия 
Киргизской ССР практически полностью ориентировались на «внешних» поставщиков и 
потребителей, не исключая и гидроэнергетики, которая входила в число основных 
специализаций республики во всесоюзном разделении труда. По мнению экспертов, 
«были отрасли, в которых республика вполне могла быть самодостаточной, например, 
сельское хозяйство, но никто к этому не стремился: зачем, если дешевле и проще 
специализироваться, а недостающее – привозить?». [2.] 

Ресурсная ограниченность внешней политики нового независимого государства на 
первых порах выступила в роли объективного препятствия на пути ее динамичного 
развития. 

Как отмечено выше, Кыргызстан, исходя из потенциала своих возможностей во 
взаимодействии с внешней средой, определяется как малое развивающееся государство. В 
целом,  ограниченность финансовых, экономических, научно-интеллектуальных, 
технологических ресурсов привела к необходимости выстраивания нового формата 
отношений как с традиционными партнерами в рамках бывшего СССР, так и отношений с 
«большим миром».   

В эволюции внешнеполитической стратегии КРЗ.Мураталиева[3]  обозначает два 
этапа: 1991-2001 г.  и 2001 г. – настоящее время:  

• первый этап характеризуется стремлением КР диверсифицировать свои 
внешнеполитические связи за счет стран Запада, прежде всего США. Главными 
проблемными точками  этого процесса стали, во-первых, отсутствие четкой 
внешнеполитической стратегии республики, разработанной на основе имеющегося 
экономического базиса,  инфраструктурной сети. В-вторых, полная зависимость от 
кредитно-грантовой системы помощи США, обусловленной требованиями политической 
демократизации и экономической либерализации. Учитывая отсутствие у США интереса в 
экономической области в КР, главным торгово-экономическим партнером республики на 
этом этапе становится КНР; 

• отличительная черта второго этапа - усиление геополитической конкуренции 
внешних акторов за влияние в республике и Центрально-Азиатском регионе в целом, что 
стало определенным стимулом к оформлению прагматизма во внешней политике КР. 
Однако он не эволюционировал во внешнеполитическое стратегирование, а составил 
основу многовекторности в ее деструктивной форме. Республика нацелена на получение 
краткосрочных тактических выгод (гранты, кредиты, инвестиции) за счет сотрудничества 
со всеми заинтересованными акторами без прогнозирования их собственных 
национальных интересов и геополитических стратегий. 

Между внутренней и внешней политикой существует глубокая взаимосвязь. В целом 
внешнеполитический курс государства определяется характером его внутренней 
политики. Учитывая, это на наш взгляд эволюцию внешней политики Кыргызстана можно 
разделить на три этапа: 

 Первый этап (1991-2005 гг.) – период правления А.Акаева. Внешнеполитические 
события и противоречия этого времени достаточно изучены отечественными и 
зарубежными исследователями[4. 296 c.]. 

 Второй этап (2005-2010 гг.) – период президентства К.Бакиева. Большинство 
экспертов и исследователей в изучении данного момента сходятся в его характеристике, 
как время упущенных возможностей.Во внешней политике К.Бакиев лавировал между 
США, Россией и Китаем. На встрече с руководством России в 2009 году К.Бакиев обещал 
президенту Медведеву закрыть американскую военную базу в аэропорту Манас. В ответ 
Россия обещала выделить Кыргызстану кредит в размере 1.7 миллиардов долларов 
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США[5]. 19 февраля 2009 г. кыргызский парламент проголосовал за закрытие базы[6]. 
Однако уже 22 июня того же года К.Бакиев договорился с руководством США о 
перепрофилировании базы Манас в «Центр транзитных перевозок» с фактическим 
продлением Пентагоном её аренды. Этот манёвр вызвал серьёзное охлаждение в 
отношениях России и Киргизии.  

По мнению Э.Усубалиева, приход нового президента К.Бакиева к власти привел к 
заметной коррекции некоторых принципов внешней политики - декларация общего 
внешнеполитического курса с Россией, между тем, не исключала возможности 
налаживания тесных связей со странами Запада. Проблема К.Бакиева в его понимании 
международных отношений заключалась в том, что у него, в действительности, оно как 
таковое отсутствовало. Однако в рамках его мироощущения укоренилось понимание того, 
что пересечение интересов мировых держав в регионе и Кыргызстане, в частности, можно 
использовать в угоду собственных личных интересов. Впоследствии такой политический 
курс привел нашу страну на одиночество во внешнеполитическом пространстве. 

Многие эксперты в это время высказывали схожее мнение,[7. 3 c.] что Кыргызстан - 
это разваливающееся государство, постепенно теряющее самостоятельность. Доказать 
обратное нашим политикам пока не удается. Но думаю, этого бояться не стоит. Нужно 
просто сесть за стол переговоров и рассуждать не о «себе, любимом», а о судьбах страны, 
попробовать смоделировать ситуацию. Наши же ближайшие соседи - Казахстан, 
Узбекистан и Таджикистан - действительно воспринимают Кыргызстан как 
потенциальный разносчик «революционной заразы», что в первую очередь таит в себе 
угрозу их стабильности. Существует еще одна точка зрения: Кыргызстан — это некая 
территория, где бизнесу делать нечего. Поймите, что инвесторам совершенно все равно, 
автократия или демократия царит в государстве, их интересует стабильность. А это 
означает ответственность за проведение сделок. Бизнесмены, будь то частные 
предприниматели или владельцы крупных корпораций, ведущие переговоры на высоком 
уровне, жалуются, что в нашей стране очень трудно договориться, мы не умеем держать 
слово. Такова особенность Кыргызстана, как ни прискорбно это сознавать. 

Третий этап (2010 г. по настоящее время) – период руководства Р.Отунбаевой (2010-
2011 гг.) и А.Атамбаева (2011 г. по настоящее время). «Значительный вклад в развитие 
Кыргызстана во время моего президентства - выход из кризиса. Удалось восстановить 
мир, стабильность и не допустить того, чтобы нация была разорвана на части. Ничего 
легко не даётся. Уже полтора года, пусть и со стонами, мы идём вперёд», - заявила 
бывший президент республики Роза Отунбаева на встрече с журналистами. 

 После событий 2010 года Кыргызстану пришлось заново расставлять 
внешнеполитические приоритеты. Необходимо новое понимание внешней политики, 
которое должно основываться на конкретном анализе обстановки в стране, в регионе и 
мире, а также на представлении о том, что национальные интересы являются 
стратегическими, долгосрочными и глобальными, выходя за рамки текущего 
политического развития.  

Внешняя политика Кыргызской Республики должна стать предсказуемой, 
последовательной и экономически выгодной. Важно подчинить ее внутренним 
потребностям страны и ожиданиям наших граждан. 

Основная оценка успешности проводимой внешней политики должна быть в 
продвижении отечественных товаров на международные рынки, объемах привлеченных в 
Кыргызстан инвестиций, защите прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом. 

Международное сообщество должно видеть в Кыргызской Республике  крепкого и 
надежного  партнера, который четко следует принятым на себя международным 
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обязательствам и нормам международного права и вместе с тем способен защитить свои 
собственные национальные интересы. 

Внешняя политика должна основываться на стабильных, дружественных 
отношениях с соседними государствами и ведущими державами мира, а также 
международными организациями. 

В этих целях необходимо: 
- проведение эффективной и активной внешней политики, направленной на создание 

благоприятных внешнеполитических условий для развития Кыргызстана; 
- разработка и принятие новой концепции внешней политики Кыргызской 

Республики; 
- глубокая перезагрузка отношений с соседними государствами - Казахстаном, 

Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, а также выход на новый уровень 
стратегического сотрудничества с Российской Федерацией – главным игроком 
набирающих оборот интеграционных процессов в рамках СНГ. Это приоритетные 
направления внешней политики; 

- при развитии добрососедских и партнерских отношений с  приграничными 
государствами опираться на принципы взаимопонимания, взаимной выгоды и поддержки; 

 - взаимодействие с зарубежными партнерами  должно строиться на условиях 
равенства и учета взаимных интересов, неукоснительного соблюдения норм 
международного права. При этом партнеры Кыргызстана также должны соблюдать свои 
обязательства; 

- обеспечение  надежной системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ. 
Оперативно и адекватно реагировать на вызовы и угрозы: международный терроризм, 
религиозный экстремизм, наркоторговля; 

- завершение юридического оформления государственной границы Кыргызской 
Республики; 

- создание благоприятных условий для свободного передвижения товаров, услуг и 
рабочей силы между Кыргызстаном и Россией, странами Центральной Азии и Турцией; 

- поддержание интеграции страны в экономику стран ЕврАзЭС через вступление 
Кыргызстана в Таможенный союз, упрощение пограничных и таможенных процедур; 

- продолжение политики введения упрощенного режима поездок и безвизового 
обмена между Кыргызстаном и развитыми странами мира; 

- поддержка и защита интересов граждан Кыргызской Республики за пределами 
страны всеми возможными дипломатическими, правовыми и иными средствами в 
соответствии с нормами международного права. Дальнейшее совершенствование 
межгосударственных механизмов и практической работы по обеспечению благоприятных 
условий для трудовых мигрантов за рубежом; 

- поиск новых форм эффективного экономического и политического взаимодействия 
с США, Европейским Союзом, государствами Юго-Восточной Азии и арабского региона; 

- развитие  взаимовыгодных экономических международных отношений, 
совершенствование экономической дипломатии [8. 21 c.]. 

В числе первых задач наша страна вернулось в пространство СНГ, так как на этой 
площадке сосредоточены основные национальные интересы Кыргызстана в области 
экономики, обороны, защиты прав соотечественников. СНГ представляет собой важный 
инструмент обеспечения стабильности, продовольственной и энергетической 
безопасности страны. 
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 Был согласован и подписан Договор о зоне свободной торговли СНГ, принято 
решение о присоединении к Таможенному союзу, а в рамках ОДКБ решен ряд важных 
задач в сфере противодействие современным вызовам и угрозам. 

 В качестве приоритетного направления для Кыргызстана стал развитие 
сотрудничества с Китаем, вследствие близости и экономического потенциала. Республика 
также взяла курс активного сотрудничества с Ираном, Малайзией и Индонезией. Важное 
место в списке партнеров определена Турция. В 2012 году Президент Кыргызстана  
А.Атамбаев свой первый официальный зарубежный визит совершил в Турцию и назвал 
сотрудничество с Анкарой стратегическим [9.]. 

 Продолжая многовекторную внешнюю политику Кыргызстан заявил о важности 
развития сотрудничества с США и странами Европейского союза.Многовекторность 
внешней политики является признаком определенной зрелости национального 
государства, при этом она изначально является конфликтогенным фактором, поскольку 
ориентирована на различные силы в современной мировой политике. Кыргызстан в одно 
время сильно критиковали за многовекторную внешнюю политику и даже грозили 
политическими и экономическими ограничениями.  

Основываясь на отдельных замечаниях политиков, экспертов и исследователей по 
теме, прежде всего, на анализе реалий внешнеполитической деятельности государств, 
избравших принцип многовекторности, нам удалось выяснить, что под 
многовекторностью подразумевается независимая, самостоятельная, свободная внешняя 
политика конкретной страны, отличительной чертой которой является сбалансированное 
и равномерное отношение единовременно с разными важными центрами сил и основными 
мировыми и региональными игроками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многовекторность  внешней 
политики является объективной необходимостью, которая за время существования 
независимого Кыргызстана внесла много позитива на пути достойного вхождения в 
мировое сообщество. 
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Summary  

The proclamation of the Declaration on the State Independence of the Republic of 
Kyrgyzstan has laid the foundation for foreign policy.In the first years of independence, the 
leadership of the republic faced the task of determining foreign policy, development of its 
principles and priorities the creation of mechanisms for their implementation.In general, the state 
foreign policy is determined by the nature of its domestic policy. The evolution of Kyrgyzstan's 
foreign policy can be divided into three stages.It should be a new understanding of foreign 
policy, which should be based on a specific analysis of the situation in the country, the region 
and the world, as well as on the notion that national interests are strategic, long-term and global, 
going beyond the current political development. 

 
 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІН ТҰТАС ОЙЛАУ  
НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Мұхтарова Әнипа Сағидуллақызы, 

 «Тілдер және журналистика» кафедрасының  
меңгерушісі, Қайнар академиясы, п. ғ. к., доцент, 

Алматы, Қазақстан 
 
Мақалада жоғары оқу орнында қазақ тілі мен әдебиетін тұтас ойлау  негізінде 

оқытудың ерекшелігі туралы қарастырылған. 
Түйін сөздер: ЖОО, оқыту, қазақ тілі мен әдебиеті, тұтас ойлау.  
   
Қазіргі дүниежүзілік білім кеңістігіне ену мақсаты көзделіп отырған шақта,  ертеңгі 

күні халыққа қызмет етер білікті маманның мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі тиіс.  
Мемлекеттік тілді үйретуде басшылыққа алынатын міндеттер: 
- қазақ тілін ұтымды меңгерудің теориялық негізіне сүйеніп  жасалған, когнитивті-

коммуникативтік біліктілікті қалыптастыру бойынша практикалық нұсқауларды 
күнделікті сабақта пайдалану; 

- оқушылардың қазақ тілінде дұрыс және мәнерлеп оқу іскерлігі мен дағдысын 
қалыптастыру; 

- қарым-қатынас іскерлігі мен дағдысын,  мәселен, диалог сөзге түсу іскерлігін, 
нақты сұрақ қойып, сұраққа жауап бере білуді  меңгеруіне ықпал ету; 

-дәріс беру кезінде шағын жазба жұмыстарының жүргізілуі білімгерлердің тілдік 
сауаттылығын арттырумен бірге олардың шығармашылық деңгейін көтеруге көмектеседі; 

- монологтық сөйлеу дағдысын   қалыптастыруға жағдай жасау. 
Қазақ тілін екінші тіл және шет тілі ретінде оқытуда халықаралық стандартқа, 

фонетико-интонациялық, лексико-семантикалық және грамматикалық деңгейдегі оқу 
материалдарына сүйене отырып, сонымен қатар когнитивті-коммуникативтік біліктілікті 
қалыптастыруда модульдік технологияны, проблемдік оқыту, ситуациялық-рөлдік 
ойындар және т.б. әдістерді қолдану,  оқытудың техникалық құралдарын, аудио және 
компьютерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы төмендегі бөлімдердің тиімділігін 
дәлелдеу  көзделеді: 

1. Ұсынылып отырған жалпы әмбебап-семантикалық ұғымдарға, мәселен, тіршілік, 
болмыс, болу, кеңістік,      уақыт,  қимыл-қозғалыс, процесс, сан-мөлшер, т.б. негізделген 
қазақ тілінің лексикалық қорын көбейту; 
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2. Қазақ тілін оқыту үрдісінде қолданылатын этномәдени оқу материалдарын жүйелі 
түрде түсіндіру; 

3. Көптілді және мультимәдени тұлғаны қалыптастыру үрдісін белсенділендіру; 
4. Азаматтық пен патриотизмге және ұлттық салт-дәстүрімізге  қатысты өмірлік 

құндылықтардың позитивті өзгеруіне ықпал ету; 
5. Оқулық пен басқа да көркем  мәтінді оқуда мәнерлеп оқу іскерлігін қалыптастыру; 
6. Көптілді біліктіліктің жоғары когнитивті-коммуникативтік деңгейіне қол жеткізу; 
7. Ұсынылған оқу материалының лексикалық және грамматикалық қорын меңгеру;   
8. Дыбыстау-интонациялық деңгейде мүмкін болатын интерференцияны жою. 
Оқушылардың жаңа сабақты тыңдау мен есту сияқты қабылдау жолдарымен қатар 

сипап сезу, моторика сияқты жолдары арқылы өткізілген сабақ адамның есте сақтау 
қабілетін дамытады (восприятие пятью каналами).  

Сабақта қолдануға тиімді сабақтардың тәсілдердің бірі – релаксация сабақтары.  
Тұтас ойлау қабілетін қалыптастыруда, тіл үйретуде жалпы жаратылыс 

заңдылықтарына сүйену, тыңдаушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру өте 
маңызды. Ол үшін адамның денсаулығын сақтандыра отырып, білім беру 
технологиясының (Н.В. Маслова. «Ноосфералық білім беру»)  релаксация әдісін қолдану 
тиімді деп санаймыз. Мәліметтерді қабылдау, қорыту, меңгеру кезінде тыңдаушының 
миында қандай процестер жүретінін білетін мұғалімнің  сабағы қызықты және нәтижелі 
болады. Релаксация әдісін қолдану кезінде тыңдаушылар әдемі музыка ырғағымен ой-
өрісі мен қиялының шарықтауына мүмкіндік туады. Сөйтіп олар грамматиканың ерекше 
тәсілін қолмен ұстағандай, дәмін татқандай, саналы түрде қабылдайды. Оқытуда 
тыңдаушының да, оқытушының да денсаулығын сақтандыра отырып білім беру 
технологиясының релаксация әдісін қолдану  адамның табиғи мүмкіндіктерін, яғни тұтас 
ойлау қабілетін ескереді. Бұл жағдайда мидың жобалау қызметі (проектная функция) де 
іске қосылады. Оқушыда алғашқы кезде үйреніп жатқан тілде сөйлеуге деген тілек қана 
болса (жоба тек қана мида), енді ол өз тілегін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, 
граммтикалық кестелер үлгісін көріп, жылдам меңгеретінін байқаған соң: «Маған керегі 
осы!» дейді. Оқушы теориялық білімін меңгергеннен кейін, енді оны қарым-қатынаста еш 
қиналмай қолдана бастайды. Сол кезде ол  өз білімін қоғамда пайдалана алғанына қуанып, 
таңданыс күйде (эмоциональный всплеск) болады, ал мұндай сезім қабылданған 
материалды ұзақ уақыт есте сақтауға көмектесетіні, оның дәлелденгені бәрімізге мәлім.  

Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, Вернадский, Прибрам, К.Г.Юнг, Ж.Пиаже, 
А.Маслоу, В.Фульф зерттеулеріне сүйенген     Н.В.Маслованың  ғылыми еңбегінің 
қолданбалы маңызын іздестіру процесінде төмендегідей қорытындыларға келдік. 
Релаксация элементтері қосылған сабақ барысында:  

- қорқыныш түрткілерін жойылып, жағымды эмоция тудырады, шығармашылықты 
арттырады;  

- мидың қос сыңарының жұмыстарын мүмкіндігінінше күшейтеді; 
-    тұтас ойлауды қалыптастыруға көмектеседі;  
- релаксация фазасында психо-коррекция қатар жүреді; 
- педагогтің тұтас ойлау теориясын меңгеруі оқыту процесін жеңілдетіп қана 

қоймай, оның ажырамас бір бөлігі болып табылатын тәрбиелеу процесін де жеңілдетеді; 
-   көру, есту, сипап сезу, кинестетика, моторика сияқты сезім мүшелерін іске 

қосылады;  
-   оқушыларда патриоттық сезім қалыптастырып, ұрпақтар жалғастығының 

сақталуын жүзеге асырады;  

23 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

-    оқушылар мен оқытушылар денсаулығын сақтауға және қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді; 

-   мұғалім тұлғасына баса мән береді, өйткені мұғалім тұлғасы -  таным процесіндегі 
негізгі кілт; 
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Резюме 
В данной статье рассматривается обучение казахского языка и литературы через 

целестной логике  и их результативные методы.   
 

Summary  
This article deals with the issues of the Kazakh language learning through the integrity of 

logics and their successful results. 
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В статье рассматривается метафора как механизм, лежащий в основе  

эффективности применения ассоциативных карт в работе психолога. 
Ключевые слова: метафора, механизм, ассоцмативтная карта, психолог, 

эффективность.  
 

Метафора сама по себе является не психологической категорией. Скорее, следовало 
бы, уточнить, что психология заимствовала метафору из области риторики.  

Что же такое риторика? В переводе с греческого, риторика ρητωρικη - «ораторское 
искусство», что происходит от греческого ρητωρ - «оратор». В современной 
интерпретации риторика - теория ораторского искусства, приемов и методов построения 
выразительной, общественной речи. Причем, сначала риторика складывалась как наука об 
ораторском искусстве, и потом, позже, время от времени, понималась обширнее - как 
теория прозы либо теория аргументации [1].  

Что же касается оформления слова метафора, то в переводе с греческого это слово 
образованно из 2 слов: μετα "мета" - между, после, через и φορά "фора" - движение, 
перенесение. Таким образом, метафора может иметь несколько вариантов определения, а 
именно:  
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 слово с переносным смыслом;  
 один из тропов (слово или оборот речи в переносном, иносказательном смысле);  
 любое языковое выражение (слово, словосочетание, предложение, некоторый 

текст) с переносным смыслом [2]. 
В психологии интересен ракурс рассмотрения метафоры через ее амбивалентность: 

то есть метафора как процесс ее создания и метафора как результат ее же создания [3]. 
На осонове данных особенностей метафоры существуют различные подходы к ее 

опредлению [4]. 
Так, например, в теории А. Р. Ричардса понятие метафоры охватывает не только 

отношение подобия, но и, к примеру, соположенности.  
В теории метафоры Д. Бикертона, например, выделяется четыре класса выражений, 

образованных связью знака (Х) с атрибутом (У). По типу "присваиваемых атрибутов" 
выражения распадаются на [4]: 

 "буквальные" ("черная кошка") - присвоение атрибута типично; 
 "постоянные" ("серебро волос") - присвоение атрибута устойчиво в лексике 

культуры;  
 "разовые" ("гиацинтовый Пегас", "смычок черноголосый") - авторское присвоение 

атрибута;  
 "бессмысленные" ("промедление пьет учетверенность") - присвоение атрибутов 

случайно. 
 В психологии и эстетике довольно часто используется понятие "развернутой 

метафоры".  
Так, например, известную проективную методику "Дом. Дерево. Человек.", 

предложеную Дж. Буком в 1948 г. можно рассматривать как пример развернутой 
метафоры виденья себя и своего окружения.  

Это же относимо и к  презентации архетипов К.Г.Юнга – Тень, персона, Анима и 
Анимус и др,  которые представляют собой неполные метафоры, отсылающие своим 
очевидным "текстом" к неявному и может быть в принципе не выявляемому "контексту" 
[4]. 

Интересен подход Ф. Уилрайта [5], который считал метафору элементом Т-языка [Т-
язык (tensive language), или "язык, создающий напряжение".  Автор указывает на то, что  
можно выделить класс наиболее типических метафор, которые будут представлять собой  
некие семантические объекты, названные им "мифоидами" - сочетание рационального 
содержания с метафорической мифологизированной частью.  

«Что действительно важно в метафоре, так это духовная глубина, на которую 
объекты внешнего мира, реального или вымышленного, перемещаются при помощи 
холодного жара воображения. Процесс перемещения, который в этом случае имеет место, 
может быть описан как семантическое движение; представление о таком движении скрыто 
в самом слове "метафора", поскольку движение (phora), включенное в значение этого 
слова, есть именно семантическое движение - тот происходящий в воображении двойной 
акт распространения и соединения, который обозначает существо метафорического 
процесса. Распространение и соединение, представляющие собою два главных элемента 
метафорической деятельности, наиболее действенны в сочетании; возможно, на самом 
деле они всегда в той или иной степени соединены друг с другом, по крайней мере в 
неявном виде. Но чтобы понять роль каждого из них, их можно рассматривать по 
отдельности и дать им отличные друг от друга названия - "эпифора" и "диафора", - первое 
из которых обозначает распространение и расширение значения посредством сравнения, а 
второе - порождение нового значения при помощи соположения и синтеза» [5, С. 82-119.]. 
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Ф. Уилрайт полагал, что они связывают уровни означений на основании 
"психического строения человека" (например, "над" окрашено положительно; "под" - 
отрицательно; "кровь" коннотируется положительно как "жизнь", "могущество" и 
отрицательно как "смерть", "инцест" и т.п.). По большей части они амбивалентны, 
полисемантичны и ярко эмоционально окрашены [5]. 

Метафора, проявляясь в языке выполняет несколько функций [6] 
Номинативная функция находит свое отражение в детском словотворчестве, 

информационная – в множественности образного прочтения ситуации; метафора 
способствует лучшему запоминанию информации и в этом состоит ее мнемоническая 
функция. Объяснительная функция метафор дублирует эвристическую функцию, 
поскольку открытие в науке тоже начинается с попытки объяснить себе то или иное 
явление, тот или иной процесс. По своему смысловому наполнению объяснение и 
эвристика идентичны. Они различаются только сферой использования и адресатом. 
Объяснительная функция метафоры предполагает объяснение другим людям в учебном 
или общепознавательном процессе, тогда как эвристическая функция метафоры 
обнаруживает себя в акте научного творчества, и первым адресатом объяснения-озарения 
становится сам исследователь. Метафора является великолепным средством воздействия 
на адресата речи и в этом проявляется ее эмоционально-оценочная функция. Но метафора 
может оказывать и воздействие другого плана - психическое отражение, образ 
порожденный метафорой может выполнять воспитывающую, этическую функцию. 
Уникальная информативность метафоры делает ее превосходным средством 
самовнушения, самовоздействия. Функцию метафоры как средства самовоздействия 
говорящего можно назвать аутосуггестивной функцией. Ею обладают метафоры во 
внутренней речи человека, в дневниках, письмах, метафоры в молитвах [6]. 

Из выше описанных функций видно, что основное назначение метафоры — создание 
«новизны»: нового обозначения, художественного образа, образа с другим смыслом — 
смыслообраза. 

И тогда получается, что метафора -  языковое  средство творческого отражения 
человеком действительности, которой человек приписывает свои, субъективные смыслы.  

Решение психологических проблем в  ситуациях оказания психологической помощи 
с использованием метафоры дает основание считать процесс ее создания творческим [3, С. 
26-51.], инсайториентированным, что, в своем итоге, повышает эффективность 
психологических услуг. 

Мир психического репрезентируется у субъекта с помощью двух систем:  
 образной, являющейся онтогенетически первичной,  
 понятийной или вербальной, развивающейся в тесном взаимодействии с первой.  
Образы становятся посредниками между чувственным и абстрактно-логическим, 

смыкая их в единый познавательный процесс. Образная и понятийная формы отражения в 
реальном когнитивном процессе взаимосвязаны и непрестанно переходят одна в другую, 
чувственное и рациональное образуют единый план [7]. 
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Мақалада Қытайдағы қазақтар тілінің ерекшелігін зерттеуде сол елде жарық 
көрген көркем шығармалар, ғылыми әдебиеттер, мерзімді басылымдардың қатарында 
қазақша-қытайша аударма сөздіктердің материалдарын пайдалану қажеттігі сөз 
етіледі. 

Түйін сөздер: сөздік, қытай тілі, тіл ерекшелігі, зертттеу, дереккөздер.  
 
Қайбір ұлттың талай ғасырлардан жинақталған рухани, заттық (материалдық) 

мәдениеті, бүкіл тыныс-тіршілігі, өмірден түйген тәжірибесі, дүниетанымы ең алдымен 
тілдің сөз байлығынан айқын аңғарылады. Өйткені ақиқат дүниенің бейнесі санада сөз 
арқылы «тіркеліп», ұғым, түсінік болып қалыптасады. Тілдегі сөздер арқылы таңбаланған 
ұғым, түсініктер жүйесі, мәдени-тілдік қоғамдастық мүшелерінің бәріне ортақ болып, 
олардың арасындағы әлеуметтік келісімге, түсіністікке жол ашады. Сөздің осындай 
қасиетін байқағандықтан, мәдениетті, өркениетті қоғамда сөзді жинап, мән-мағынасын 
түсіндіріп, сөздік түріне келтіріп жүйелеу ісі мемлекеттік деңгейдегі әлеуметтік маңызы 
аса жоғары мәртебелі іс деп бағаланған [1]. Сөздіктер – тілдің байлығын біртұтас жүйе 
ретінде толық танытып көрсететін, оның құрылымдық ерекшеліктерін жан-жақты 
сипаттауға мүдделі кешенді, мазмұнды басылым екені анық.  

Отандық тіл білімінде өткен ғасырдың жетпісінші, сексенінші жылдарынан бастап 
лексикографиялық бағыттағы еңбектер, зерттеулер жарық көре бастады. Атылмыш 
зерттеулердің нәтижесі, жинақталған материал бірқатар сөздіктерден көрініс тапты. 
Мұндай лексикографиялық деректер тіл білімі ғылымында диалектологиялық, аймақтық 
сөздіктерде, жекелеген этнолингвистикалық, қысқаша (бір томдық және екі томдық) және 
көп томдық түсіндірме сөздіктерде (онтомдық, онбес томдық) қамтылып, сипаттама 
немесе қысқаша сөздік мақала түрінде әрқилы беріліп келеді. Бұл еңбектер әлеуметтік-
мәдени сұранысы жоғары, қоғам талаптарына жауап беретін, мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейтуге ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік тілді қолдану мәдениетін жақсартуда да 
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маңызы рөл атқаратын еңбектер қатарына жатады. Академиялық сөздіктердің жалғасы 
ретінде олардың қысқартылып, өзгертілген нұсқалары; көпшілікке арналып үлкен 
таралыммен бірқатар терминологиялық [2], ономастикалық сөздіктер де  шықты. 

Ондағы қазақ халқының мәдениетінен, тұрмысынан, әдет-ғұрпынан бастап рухани 
дүниесін көрсететін нақты этнографиялық мәліметтер ұлтты тануға, түсінуге мүмкіндік 
береді. Сөздің мән-мағынасын ашып көрсетудегі мұндай талпыныстар лексикографиялық 
тәжірибе, әдістеме арқылы жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан қазіргі қазақ тіл білімі 
ғылымы алында бұл салада жинақталған тәжірибені теориялық, әрі практикалық тұрғыдан 
тиянақтап қорытындылау, тиісті ғылыми талдау жүргізіп, соның негізінде сөздіктерді 
жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды анықтап белгілеу міндеттері қойылып отыр.  

Бүгінгі таңда саяси-дипломатиялық қарым-қатынас, сауда-экономикалық алыс-беріс, 
халықаралық байланыс күшейіп, оқу мен білім, ғылым мен техника дамыған заманда бір 
тілді сөздіктермен қатар екі тілді, көп тілді сөздіктердің қажеттігі арта түседі. Ондай 
сөздіктердің түзілуіне  тіл білімі мамандары ғана емес, қалың көпшілік те мән беруде. 
Яғни, бұрын екі тілді сөздіктерді түзумен негізінен екі тілді толық меңгерген, 
лексикографиялық еңбектерден хабары бар, сөздікпен жұмыс істеп жүрген тіл мамандары, 
журналистер, аудармашылар, дипломаттар шұғылданса, бүгінде сөздік жасауда шет тілін 
меңгерген өзге саланың мамандары да белсенділік танытып келеді. Бұл әсіресе 
интернеттің дамуымен тікелей байланысты. Бұл бағытта бірқатар онлайн сөздіктер жұмыс 
істей бастады, соның мысалы ретінде кейінгі жылы пайда болған translate.google.com-ға 
қазақ тілінің (сөздік қоры) қосылуын айта кетейік. Немесе интернеттегі қазақша-орысша-
ағылшынша онлайн сөздіктерді атап өтсе болады [3]. Бұл сөздіктердің сапасы, сөздік 
қоры, қолданыс белсенділігі уақыт өте келе қалыптаса  түседі. Себебі мұндай веб-сайттар 
үнемі толықтыруды, көп жұмысты қажет етеді. Мақаламызда екі тілді сөздіктерді жалпы 
айтып өткеніміз болмаса, негізгі мәселе Қытайдағы қазақтардың тіл ерекшелігін 
зерттеумен байланысты қазақша-қытайша сөздікке тоқталып, қысқаша сипаттап өту. 
Себебі Қытайдағы қазақтардың тіліндегі ерекшеліктерді, аймақтық тілдің көрінісі болып 
табылатын терминдерді, жаңа сөздер мен қолданыстарды, ұғым атауларын, қытай немесе 
сондағы өзге тілдердің әсерімен пайда болған шеттілдік, кірме сөздерді көркем 
шығармалар, ғылыми әдебиеттер, газет-журнал бетінен (олардың веб-сайттарынан) 
іздеумен қатар түрлі сөздіктерден, энциклопедиялардан табуға болады.  

Бұрындары және кейінгі жылдары жарық көрген терминологиялық қазақша-ханзуша 
(қытайша) сөздіктерде көптеген жаңа терминдер кездеседі. Бұл сөздіктердегі сөздердің 
терминдену, лексикографиялану ерекшеліктерін алда уақытта қарастырмақпыз. Зерттеуде 
2005 жылы Нұрбек Әбікенұлының авторлығымен Бейжіңде жарық көрген «Қазақша-
Ханзуша сөздігінің» қайта құрастырылып, кириллица нұсқасында  шыққан «Қазақша-
қытайша сөздікті» [4] сөз етпекпіз. Сөздіктің авторы ғылыми зерттеу жұмысын сөздік 
жасаудан бастап, бірталай сөздіктің нақты жұмыстарына араласқан маман. Бұл сөздіктің 
1998 жылы бірінші басылымы жарық көрсе, соңғы басылымы 2010 жылы бірқатар 
түзетулер мен толықтырулар жасала отырып жарық көріп отыр.  

Сөздіктің алғысөзінде мынадай түзетулер мен толықтырулар жасалған деп 
көрсетілген:  

- «біріншіден, бұл сөздікте тек қытай қазақтарының тіліне тән, сол елдің диалектісі 
негізінде пайда болған сөздерге қосымша түсініктеме берілді. Кейбір мағынасы мүлде 
түсініксіз сөздер сөздіктен алынып тасталды. Себебі сөздердің дүниежүзі қазақтарына 
түсінікті болу жағы ескерілді;  
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- екінші, сөздікке кірген жеке сөздер мен сөз тіркестері, мақал-мәтелдер қазіргі қазақ 
жазуының әліппелік тәртібі бойынша қайта реттеліп тізілді. Сондай-ақ Қазақстан әлібиіне 
тән ц, я, ю, ь, ъ сияқты әріптер кездесетін сөздер түзетіліп берілді;  

- үшінші, сөздікке жаңадан көптеген жеке сөздер мен сөз тіркестері алынып, 
мазмұндық жақтан байытылды;  

- төртінші, көзжеткен деректерге сай бірталай сөздердің шығу төркіні, этимологиясы 
көрсетілді;  

- бесінші, бұрынғы басылымдағы байқалған қателер түзетілді;  
- алтыншы, мысалдар қазақтың сөздік қорынан, фольклорлық шығармалардан т.с.с. 

алынды» [4] деп келтіріледі.     
Сөздікпен танысу барысында қытай тілінің материалынан бұрын бізді қызықтырған 

мәселе – сөздіктегі сол өңірге тән жергілікті немесе аймақтық сөздердің қолданысы еді. 
Себебі автор қытай тілін білетін маман болғанымен, біраз қытай сөздерінің баламасы 
ретінде (автор өзі Қытайда туып-өскен) сол өңірде қолданылатын немесе Қытайдағы 
қазақтарға түсінікті сөздерді сол күйде берген. Енді сол сөздерге азырақ тоқталып өтсек. 
Сөздікте адалда, адала, адулық, адырақбай, ажайыпхана, азалда, айбалам, айғақкер, 
айғайшы, айқала, айлала, айнала, айрауық, ақшатай сияқты мағынасы күңгірт, бұрын 
соңды лексикографиялық еңбектерде көп кездеспейтін лексикалық бірліктер кездеседі. 
Қытайдағы қазақтардың тілінде бұл сөздер жиі қолданылады, беретін мағынасы әдеби 
тіліміздегі баламасынан бөлек.  

Сөздік бұрын 1992 жылғы басылып шыққан сөздіктің қайтадан шығарылған нұсқасы 
болғандықтан, онда бүгінде қолданыстан шыққан сөздер мен қазіргі жаңа терминдердің 
ескі нұсқалары сол күйінде берілген. Сондықтан сөздікті бүгіндегі Қытай қазақтарының 
тілінің ерекшелігін толық көрсете алмайды. Яғни, 1992 жылдан бері Қытайдағы 
қазақтардың тілінде біршама сөздер қолданысқа еніп, сөздік қоры толықты деуге болады. 
Әсіресе кейінгі кездегі қытай тілі әсерінің күшеюімен байланысты.  

Қытайша-қазақша Найманғазы Сабан деген автордың да құрастыруымен шыққан 
үлкен сөздігі бар екен [5]. Алайда бұл сөздік қолымызда әзірге болмағандықтан, мақалада 
сөздіктердің материалдарын салыстыра алмаймыз. Жаңа дерек ретінде информатика 
саласы бойынша Алматы мен Үрімжідегі мамандардың қатысуымен шыққан сөздікті 
қараған едік. Бізді қызықтырғаны – сөздіктен тілімізде қазірде шет тілінен енген 
информатика саласының терминдері, техника атаулары Қытайдағы қазақтардың тілінде 
қандай сөзбен берілді деген мәселе еді. Яғни, бұрындары ағылшын тілінен орыс тіліне 
(mouse-мышка), одан қазақ тіліне тікелей калька жасап аударылған тышқан сияқты сәтсіз 
қолданыстардың орнына кейін Қытайдағы қазақтардың тіліндегі тінтуір сөзін алынып, 
қолданысқа енген сәтті терминдерді іздеген едік. Алайда сөздікте берілген ақпараттық 
технологиялар саласындағы терминдер Қазақстаннан шыққан сөздіктермен 
біріздендірілген екен. Яғни, сканер, принтер, компьютер сияқты терминдер осы күйде 
берілген. 

Тағы бір зерттеу нысаны етіп алынған қытайша-қазақша сөздіктің бірі 1979 жылы 
Jan Bingzhe құрастыруымен «Шыңжаң халық баспасынан» латын қарпімен жарық көрген 
еңбекті (ҚAZAҚXA-HANZUXA SӨZDIK) атауға болады [6]. Сөздіктің кіріспесінде 
«ханзу, қазақ халықтарының бірін-бірі түсінісуін арттыруда, ханзу, қазақ ұлттарының 
мәдениет аясын жеңілдендіруде, ханзу халқының қазақ тілін үйренуі, қазақ халқының 
ханзу тілін үйренуі үшін аса қажетті» деп келтіріледі. Сөздікті құрастырудағы мақсат 
қазақ тілін үйрену үшін қосымша материалдың болмағандығы, көмекші құралдың 
тапшылығы болды. Сондықтан автор осы сөздікті 1964 жылдан бастап, 10 жыл бойына 
үйрене зерттеп жүріп жасадым деп баяндайды. Сөздіктің алғы сөзінде «Қазақ тілі – Алтай 
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тілдер жүйесінің түрік тілдері табына жатады. Оның сөздік құрамы аса мол, икемді де 
қатаң грамматикалық формалары мен айқын да әдемі стилистикалық тәсілдері бар. 
Еліміздің және шетелдердің түрік тілдері мамандарының мөлшерлеуінше қазақ тілінің 
сөздік құрамы 100 мыңнан асады» деген мәлімет беріліп, бұл сөздікке 31 мыңнан аса сөз 
қамтылғандығы айтылады. Сөздікте қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен жайшылық 
тұрмыстағы сөздері берілді, арнаулы атаулар азырақ алынды.  Ханзу және басқа 
ұлттардың оқырмандарының қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, салт-санасын 
түсінуіне қолайлы болсын деп кейбір көне сөздер мен діни атаулар кіргізілген, азын-аулақ 
диалект сөздер де енгізілгені, басқа тілдерден енген кірме сөздер, ханзу тілінен алынған 
сөздер сараланып кіргізілгені ескертіледі. Қазақ тілінің жалпы сөздік құрамының үштен 
бірін ғана қамтығанымен, жалпы байланысқа және әдеби еңбектерді оқудағы қажеттілікті 
шешуге толық мүмкіндік береді деген тұжырым жасалады.    

Еңбекпен танысу барысында бізді қызықтырған мәселе де кейбір көне сөздер мен 
діни атаулар, диалектизмдер, ерекше формадағы сөздер еді. Осы мақсатта сөздікті сүзіп 
шығып, қажетті сөздерді тіркеп, тізімін жасадық. Сөздік сол кездердегі Шыңжаңдағы 
қазақтардың жазуы төте жазудан латын қарпіне көшу кезінде құрастырылғандықтан 
латын қарпімен жарық көрген. Латынша нұсқа бүгінгі Қазақстанда ұсынылып, 
қолданылып жүрген үлгеден бөлек, өзіндік ерекшеліктері бар. Екі тілді сөздіктің 
құрылымы мынадай: түсіндірілетін сөз – оның қытай иероглифтерімен жазылған 
баламасы немесе түсіндірмесі, сөз тіркесі түріндегі қазақша иллюстрациясы.  

Сөздіктен жиналған түсініксіз, көне, сирек, диалект сөздердің үлгісі мынадай: 
алажаулы (7-бет), аламай (8-бет), алақызу (11-бет), алатұяқ (10-бет), алақат, алақиық, 
алда-жады, алмалату, алқылдау, апыу, асқан, атақтану, аумәсір, ашпаз т.б. [6]. 

Дегенмен, қытайша-қазақша, қазақша-қытайша екі, тіпті орысша, ағылшыншасы 
қосылған үш, төрт тілді сөздіктердің бүгінгі таңда көбейгенін көреміз. Ғаламторды шолып 
шығып, bkrs.info, арнайы қосымшасын көшіріп алып қолдануды қажет ететін 
www.androsmartapps.com веб-сайттарын ғана таптық. Ал Қытайдағы қазақ мамандар 
дайындап, төте, латын, кирилл қаріптерімен жұмыс істейтін көп тілді интернет сөздіктің 
бірі – sozdik.net [7]. Мұндай сөздіктер әлі де кездестіруге болады деп есептейміз.  

Бұл Қытай елімен оқу, білім, сауда-саттық, экономика, дипломатия т.б. салаларда 
қарым-қатынастың дамығандығын, мұндай сөздіктердің қажеттілігін көрсетеді. Мұндай 
үдеріс тек қана біздің елімізде емес, көптеген елдерде, жалпы әлемде Қытай елімен 
байланыс жасауға, оқып, білім алуға бетбұрыс жасалғаны байқалады.  

Жалпы, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамуы, жетілуі, қызметінің өрістеуі 
үшін екі тілді сөздіктер көп болуы қажет. Осы күнге дейін екі тілді сөздіктердің ішіндегі 
орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздіктен басқа, хронологиясы бойынша атағанда, 
өзіміз білетін, моңғолша-қазақша, қазақша-моңғолша, немісше-қазақша, парсыша-
қазақша, французша-қазақша, түрікше-қазақша, ағылшынша-қазақша т.б. тілдердің сөздігі 
жарық көрді.  Екі тілді мұндай сөздіктер қазақ тілді мамандардың келесі бір тілмен 
тікелей, яғни аралық тілдің қатысынсыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Аралық тіл деп 
отырғанымыз шеттілді мәтіндерді, шығармаларды көбіне орыс тілі арқылы, орыс тіліндегі 
аудармалары бойынша танысып, оқитынымызды меңзеп отырмыз.  
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Резюме 

В целях изучения языка казахов в Китае в статье рассматривается вопрос 
онеобходимости использования материалов казахско-китайской переводных словарей 
наряду с художественным произведениями, научными литературами, периодическими 
изданиями,выпущеннымив этой стране. 

 
Summary 

For the study of the Kazakh language in China in an article, we discuss thenecessityof use 
of the Kazakh-Chinese translation dictionariesmaterials, along with works of art, scientific 
literature, periodicals, published in this country. 

 
 

ҰРПАҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ҚОҒАМ БАЙЛЫҒЫ 
 

   Қазыбаева Г.С.,  
«Тілдер және журналистика»  

кафедрасының аға оқытушысы                                                    
Қайнар Академиясы, Алматы 

 
Бұл мақалада адам денсаулығы туралы ұғымдарды қалыптастыру мен санитарлық 

сауаттылықты жетілдіру мәселесі қарастырылады. 
Түйін сөздер: адам ағзасы, ұрпақ денсаулығы, салауатты өмір салты, білім мен 

тәрбие, қоршаған орта, гигиеналық шаралар. 
 
Қазақстан-2050 бағдарламасында біздерге, өскелең ұрпаққа көп міндеттер қойылған. 

Ол – салауатты өмір салтын сақтау, саламатты қазақ жерін өркендету. 
Осыған орай бүгінгі таңда Республикамызда болып жатқан демократиялық 

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

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

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

31 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 

http://www.zakon.kz/
http://www.kazakhsoft.com/


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

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

Адамның адами болмысы өте күрделі биологиялық құбылыс. Сондықтан да адамның 
тіршілік сипаты осыған негізделген. Демек, адам баласының өзіндік ерекшелігін өзі өмір 
сүрген ортада ғана көрсете алады. Адам қоршаған ортасын танып біліп өзгереді, оны өз 
керегіне жаратады, осылайша тіршілік қалыптасады. Жеке бастың қандай тұлға болып 
қалыптасуы тек мектеп қабырғасында берілген білім ғана емес, оны қоршаған бүкіл орта 
тәрбие береді. Демек, адамның тұлға ретінде қалыптасуының 70% қаланады. 

Қазіргі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуында орын алып отырған 
қиындықтарға қарамастан, салауатты өмір сүру мемлекеттік жүйенің түпкілікті, жалпы 
азаматтық рухани байлықтарына негізделеді. Ол жеке бастың үйлесімді дамуына, 
денсаулықты нығайтуға, адамдардың тіршілік үшін белсенділігін арттыруға ықпал жасау 
әркімнің басты мақсаты болып табылады. Осындай арнайы нұсқауды және қоғамның 
салауатты өмір сүруін өз деңгейіне жеткізу барысындағы белгілі шараларды іске асыру 
үшін адамның жеке басына мынадай міндеттер жүктеледі: 

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

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

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

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

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

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

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

міндеттерін білу. 
10. Дененің жан-жақты үйлесімді дамуы. 
11. Дене шынықтыру – сауықтыру ісін меңгеру жүйесінде жеке бастың айқындалуы. 
12. Жұқпалы ауруларды болдырмау үшін алдын алу шаралар туралы мәлімдеме. 
13. Жыныстық қатынастың гигиенасы мен мәдениеттілігі. Жыныс қатынасы арқылы 

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

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

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

организмнің жас ерекшеліктеріне сәйкес морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін 
жақсы білуі керек.  
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Адам денесінің құрылысын және оның өмірде атқаратын қызметін білмей тұрып, 
дені сау, сымбатты, сұлу тұлғаны және шат көңілді адамды тәрбиелеу мүмкін емес. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мордова халқының: «Денсаулықтың шайқап алсаң кесесін, қайтып толтыра 
алмассың есесін» деген мақалы бар екен. Сол айтылғандай денсаулықты оп-оңай 
жоғалтып алуға болады, оны қайта қалпына келтіріп түзету өте қиын. Себебі адам 
организмінің қалыптасқан қызметі бұзылған соң, тез арада жөнделе салуы мүмкін емес. 
Өз организміне билік жүргізіп үйрену кез-келген аурудың алдын алудың бірден-бір кілті. 
Әрине, оған жас кезінен бастап өзін-өзі шынықтырып немесе тәрбиелеу керек. 
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И.П.Павлов: «Адам – жер шары табиғатының ең жоғарғы жемісі. Адам – аса күрделі 
және өте нәзік жүйе. Бірақ, табиғат қазынасын пайдалану және осы қазыналардан ляззат 
алу үшін, адамның дені сау, күшті және саналы болуы керек» деген болатын [5]. 

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

Қорыта келгенде, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» – дегендей, жанұя, балабақша, 
мектеп және жұртшылық бірлесе, ынтымақтаса бірыңғай талап қоя отырып, салауатты 
өмір салтын қалыптастыру тәрбие жұмысын жоспарлы, мақсатты жүргізуге, елін, халқын, 
дәстүрін сыйлайтын ұлт жанды азаматтарды тәрбиелеуді іс жүзінде толық асырауға 
болады. 
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Резюме 
В этой статье рассматривается вопрос усовершенствования санитарной грамотности 

и формирование понятия о здоровье человека. 
 

Summary 
In this article the question of improvement of sanitary literacy and forming of concept are 

examined about the health of man. 
 
 

ЖҮСІПБЕК ӘҢГІМЕСІНДЕГІ МОДЕРНИСТІК АСТАР 
 

                                                              Бақыткамал Қанарбаева, 
ф.ғ.к. (РҺD), Қайнар академиясының профессоры                                                  

 
Жүсіпбек Аймауытов Серіктің басынан өткен оқиғаны баяндай отырып, психолог 

жазушы ретінде, қазақтың бала тәрбиелеудегі олқы тұстарын аңғарады. Оны оқырман 
назарына жеткізуде модернистік стильді пайдаланған.  

Түйін сөздер: Жүсіпбек Аймауытұлы, модерн, әдебиет, тәрбие.  
          
Орыс әдебиетіндегі модернизм реалистік өнерге қарсылық ретінде, жаңа әдеби 

қозғалыс болып, ХІХ ғасырдың 90-шы жылдары, Батыс Европа әдебиетінің үлгісімен 
Россияда пайда болып 1920 жылы аяқталады.[1. 182]. Модернистік стиль қазақ 
әдебиетінің ояну дәуірінде тура сол жылы бас көтереді. Батыс Европадан орыс еліне 
ентелей енген ғылыми жаңалықтардың екпіні, орыс модернистері мен қазақтың модернист 
жазушыларының шабыттарына қозғау салады. Сөйтіп өз шығармаларында техникалық 
прогрестің жетістіктерін білуге деген құштарлықтарын байқатады. Өздеріне құпия 
жайлардың сырын білуге талпынады. Төңіректерін қоршаған тылсым күштердің сырын 
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түсінуде, өздерінің әлсіздіктерін сезініп, сол құпияның сырын ашуда өз ізденістері мен 
болжамдарын байқатқан шығармалар жаза бастайды. Солардың бірі – Жүсіпбек 
Аймауытов болды. Жүсіпбек өзінің «Боранды болжағыш әулие» атты әңгімесінде 
барометрдің ауа-райын алдын-ала болжап айтып бере алатындығына таңданыс білдірсе, 
«Алып ұйқы» деп аталатын әңгіме сюжетіне, «Өлген кісі тірілді» деген Нұрғожа ұлының 
мақаласын арқау етіп, адам бойында кездесетін өзгерістердің құбылысын білуге 
талпынады. Әңгімеге өліп тірілген әйелге байланысты мынадай оқиға алынады. 
«Қызылорда маңындағы бір елді мекенде қайтыс болып жерленген әйелдің күйеуі 
ертеңінде, мола басына құран оқуға барса, көрден «мені қазып ал, тірілдім» деген дауыс 
шыққан. Елі жиылып келіп, қазып алыпты. Мұндай оқиға бұрын болған ба? Бұған ғылым 
не дейді?!»,- деген сауал төңірегінде ой қозғап, оған өзінше жауап іздейді. 

«Өліп қайта тірілген» оқиға, ХХ ғасыр басындағы психология ғылымында 
толғандырған. Оның сырын ашуға талпынған ғылыми ой-пікірлер, басылым беттерінде 
жариялана бастаған екен. Ол да жазушы әңгімесіне ой түрткі болған. Ал «Алып ұйқы» 
жайындағы аңыздарға келер болсақ, одан қазақ даласыда кенжелеп қалған емес. Арысы 
қазақ ертегілері мен мифтік аңыздардағы кейіпкерлердің алып ұйқыларын еске алсақ, 
бергісі «Қобыланды батыр» мен «Алпамыс батыр» жырларында, батырлар ұзақ 
шайқастардан кейін бірнеше күн, болмаса айлап алып ұйқыларға бататыны 
айтылады.Ендеше «Алып ұйқы» жайындағы аңыздар адамзаттың фантазиясы емес, 
өмірден туған оқиға екендігіне көз жеткізуге болады. 

Бірнеше күндер болмаса бірнеше аптадан кейін алып ұйқыдан оянып, кейін бір 
қалыпты өмір сүріп кеткендерде болған. Оған кеңестік билік кезіндегі басылымдарда 
жарияланған мына оқиғалардыда еске алуға болады. Днепропетровск қаласының тұрғыны 
Надежда Артемовна, шешесімен арадағы қатта реніштен кейін ұйықтап қалып, 30 жыл 
оянбайды. Тек 1973 жылы шешесі өлген күні ғана оянып, орнынан тұрады. Осы уақыт 
ішінде өзінің 30 жасқа дейінгі әдемі бейнесін сақтап, еркін тыныстап жатқан екен.  Үй 
ішіндегі әңгімелердің бәрін естіп сезініп жатқаны бет бейнесіндегі қимылдан байқалса, 
аузына әкелінген тамақты көріп отырғандай болып ішіпті. Осыдан кейін 74 жасқа дейін 
өмір сүріп барып қайтыс болады. Россиялық Федор Нестерчук деген азаматты «Адам – 
делфин» деп атаған екен. Себебі ол 20 жыл бойы ұйықтамай өмір сүрген. Мұндай өмір 
шындығына Италияның дәуірлеу кезеңінде өмір сүрген, лирик ақын – Петрарканың 
тағдырында мысал етуге болады. Бірнеше аптаға созылған алып ұйқыдан оянғаннан кейін 
ұзақ өмір сүрген. Өзінің осы ауруынан жасқанып  өмір бойы үйленбей өткен. 

Мұндай оқиғалар күні бүгінге дейін жер шарының әр түкпірінен белгі беріп келеді. 
Соның көпшілігінде өз отбасындағы, болмаса, төңіректеріндегі қақтығыстан кейін 
ұйықтап кетіп, әлде неше күндер кейде тіпті айлардан кейін оянғандықтары жайлы 
оқиғалар жазылып келеді. Ендеше оған ықпал ететін себеп не? ХХ ғасырдың басында 
мұндай оқиғалар психолог ретінде Жүсіпбекті де толғандырған екен, соған өзінше жауап 
іздеген. Сондықтан шағын әңгімені оқып шығып, ой қорытқан адамға алып ұйқының 
астарлы бір сыры аңғарылғандай болады. Ол - қорқыныш. Жазушы психолог ретінде, бала 
санасын қорқыныш арқылы тәрбиелеудің қатерлі тұстарына назар аудартады. Әңгіме 
басынан аяғына дейін, басты кейіпкер Серіктің ішкі ой тасқындары арқылы лирикалық 
шегініспен баяндалады. Санасы бәрін сезіп жатқанмен біреу кеудесін басып тұрғандай, 
көзін ашып, орнынан тұра алмай, қиналады. Ұйқылы ояу күй кешіп жатып қысқа 
ғұмырына ойша шолу жасайды. Өзінің осындай күйге түсуіне себеп болғандай бүреуге 
зорлық-зомбылық жасап, алланың алдында күнәһар болып қалмадым ба, деген күдікке 
беріліп, іс-әрекеттерін таразылайды. Оны ой жаңғырықтары арқылы есіне алады. Істеген 
жақсылықтарын есіне түсіру арқылы, өткен өміріне шолу жасауы, үзік-үзік санадағы ой 
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сапырылыстары арқылы көрініс беріп, бір-бірімен жалғасып кете береді. Жүсіпбек сол 
арқылы  тамаша психолог екендігін дәлелдеп те берген. 

Жазушының «Алып ұйқы» жайындағы осы әңгімесі «Қыстауға жаңа қонған кез еді» 
деп басталады. Күздің бір қара суық, түнерген түнінде болған оқиға былайша баяндалады. 
Жайлаудан қыстауға семіріп оралған үйірлі жылқыларды ұрылар айдап кетпесін деген 
сақтықпен, Серік деген жасөспірімді түнгі күзетке қалтырады. Таң белгі бергенше ол 
ұйықтамауға тырысады. «Түнде, иен далада ұйықтауға болмайды. Қараңғыда жын-
сайтандар жүреді. Соғып кетсе бет - аузың қисайып, тілің байланып қалады, түнде аш 
бөрілер  жүрсе, ұйқыдағы адамды жеп кетеді» деп, бала кезден санасына сіңірілген 
қорқыныш ойына оралады. Түнгі ұрылар кездессе атыңды алып, өзіңді өлтіріп кетеді 
деген тиымдар, есіне түсіп, қара шыбындай ызыңдап мазасын алады. Жігіттің осы ішкі 
тебіреністерін сапырылысқан ой тасқандарымен былайша баяндайды. «Денемнің іші жау 
тиген ауылдай аласапыран: жүрегім дүрсіл қағып, тамырларым найзағай отындай 
тұтанып, жаным түршігіп, үрейленіп, елегізіп жатыр едім. Қара түннің қауіп-қатеріне кім 
ара тұрады? Аруын ұры жалғыз керікті ақ сойылдың астына алып, қуа жөнелмесіне кім 
кепіл? Ұйқы жау иектесе қанды көз аш бөрі жалғызды жайратып кетпесіне кім кепіл? 
Қараңғыда ебелектеген жын-сайтан өзімді жазым етпесіне кім кепіл (Ол менің жын-
сайтанға нанатын кезім ғой) Осының бәрін ойлаған сайын басыма сабалақ албастыдай 
қара ойлар келеді; кеудемді атты дүрсілдеткендей болады. Күре тамырларым зырқ-зырқ 
етеді. Бойым қорғасындай салмақтанады. Қараңғыда екі көзім жылтырайды. Түннің 
түнерген түрінен қорқамын. Төңірегіме қадала қарамай, үрейлене қараймын» [142 б]. Бұдан 
Серіктің бойына әуелде күдікті үрей шым-шымдап енгені байқалса, біраздан кейін толық 
иелік етеді. Бойынан қауқарын алып әлсірете бастаған кезде көзіне тығылған ұйқының 
ырқына беріледі.  Бойы босап маужырай бастайды. Көз алдындағы елпеңдеген елестер 
сиреп, қараңғы қатерге бойы үйренгендей болған кезде ұйқы меңдеп, көзі ілініп кетеді. Бір 
кезде, санадағы «ұйықтамау керек» деген дабылдың күшімен, қатты шошып оянады. Бірақ 
зілдей болған басын көтере алмайды. Көзалды тас қараңғы болып, аяқ-қолынан жан кетіп, 
үстіне қара бура шөгіп жатқандай тырп ете алмайды. Өңі мен түсі екендігін айыра алмай 
далбасалайды. Түсі болса көзін ашып, орнынан неге тұра алмайды. Ұйықтап жатқан адам 
төңірегінде не болып жатқанын біле алмайды емес пе? Ал мен болсам сар қаншықтың 
абаланып үргенін, көк төбеттің барқылдағанын естимін. Ауылдың тұрып, шалдардың мал 
өргізгенін, қатындардың сиыр сауып, бұзаулардың жамырағанын біліп жатырмын. Бірақ  
орнымнан неге тұра алмаймын, албасты болса, ел тұрған соңда кетпегені ме деп 
таңданады.  

Бұл - түсініксіз жайсыз, жағдайға тап болған Серіктің ішкі таңданысы. Мұнан кейінгі 
жағдайы сапырылысқан ой тасқындары арқылы баяндалады. Өзінің осындай күйге 
түсуінің себептерін іздейді. Кісінің ала жібін аттамадым. Сұғанақтық жасап, несібе 
құмарлық жасамадым. Кісі өлтіріп, ел тонамадым. «Иманды» білдім. Ораза тұттым. Намаз 
оқыдым. Қаза жасамадым.Талай кедейдің етігін текке тігіп беруші ем. Малы болса, қауға 
тарта салушы ем: арбасын сала алмай, шөбін үйе алмай жатқан талай сорлы шалдардың 
батасын алушы едім. Енді соның жәрдемі қайда? «Құдай іштегіні біледі» дейтіні қайда? 
Жүрегім таза, ықыласым шын, тілегім ақ еді. Құдай мен пайғамбардан мың қабат медет 
тіледім, көмегі қайда» деген сауалдармен іштей арпалысады. Құдайға сенуден жақсылық 
та, зиянда көрмегендігін ойға алады. 

Осыдан кейін әкесіде келіп оята алмай, дауыс салып жылаған кезінде ғана тіредей 
өліп жатқанын бірақ біледі. Көзі жұмылып, денесі қимылсыз қалғанымен, санасы жұмыс 
істеп, төңірегінде не болып жатқанын толығымен сезінеді. Жай уақытта назар аудара 
бермейтін жайларға сын көзімен қарайды. Әсіресе мәйіт жөнелту кезінде жасалатын 
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жабдықтар, аранын ашқан молланың көмейін толтыруда кемдік ететіндігіне көзі жетеді. 
Әкесінің қара жамылып отырғанын елең етпей, қолындағы аз ғана малын жырымдап, 
үлестіріп алып жатқандарына зығырданы қайнайды. Сол арқылы қазақтың мәйіт жерлеу 
рәсімдерінің төңірегіндегі толып жатқан діни жоралғылардың нашар тұстарын байқайды. 
Қаралы отбасының артында қалғандарға тигізер ауыр зардабына қабырғасы қайысады. 
Қазақтың осы салтына жазушының қарсылығы, алып ұйқыға беріліп жатқан адамның 
көзқарасы ретінде баяндалады. Табиғаттың тылсым күштерімен сананы қорқытып 
тәрбиелеудегі діни қағидалардың, адам тағдырында болып жататын оқиғалардың сырын 
ашып беруде дәрменсіз екендігіне көзі жетеді. Оны түсіндіріп бере алатын тек ғана – 
ғылым. Жүсіпбек соған жүгінеді. Адам санасында болып жататын таңғажайып сырдың 
құпиясын психология мен психиатрия ғылымы ғана зерттеп бере алады. Соны оқып 
үйренейік дегенге келеді. 

Жазушы сол ойын әңгіменің соңғы жағында молдалар жаназасын шығарып, 
қазылған қабірге әкеліп, енді денесін түсіруге тапсырма бергенде, «беті жабылған қабірдің 
ішінде тұншығып өлемін-ау» деген үрей бойын билеп санасына дабыл бергенде, «Мен 
ояндым!»-деп айқайлап орнынан қалай атып тұрып кеткендігін өзі де білмей қалады. Оны 
көрген жұрттың бастапқыда зәресі ұшқанымен, соңынан естерін жинап, «өлгені тіріліп, 
өшкені жанды»-деген осы-ау деп тәубелеріне келеді. 

Жүсіпбек Аймауытов осы әңгіме арқылы, алып ұйқының себептері әр түрлі 
болғанымен, түпкі бастауы – үрейден тамыр алатындығына оқырман назарын аудартады. 
Үрейлі қорқыныш адамның аяғын тұсап, санасын билегенде,  есін жоғалтып, шала өлімге 
баратын сырын ашады. Сол арқылы діни наным мен ғылымды саралайды. Адамның 
бойындағы өзгерістердің себептеріне ғылым ғана жауап бере алатындығына сендіреді. 
Сөйтіп, санасы қалыптаспаған баланы қорқыныш арқылы тәрбиелеудің дұрыс еместігіне 
оқырманның көзін жеткізеді. Бұл Мағжанның: «Қорқу сезімі, адам жанында адам бір 
бақытсыздықты күткенде болады» деген пікірін еске салады.Ендеше Серіктің басына 
түскен бақытсыздықтың басты себепкері өзі, өз ішінен туындаған үрейдің ырқына беріліп 
кеткен. 

Олай болса түнгі мал күзетіне шыққан баланың, түнде малға шапқан қасқыр мен 
ұрыға қарсы тұрып, қайрат жасарлықтай дәрежеде қауқарлы болмағаны жөн. Серік болса, 
әлі ой-санасы қалыптаспаған, тым жас. Сондықтан ол мал күзетудің орнына, қараңғы 
түнде жын-сайтан мен ұрылар, қасқырлар өзімді жазым етіп жүрмей ме деген 
қорқынышқа берілгендіктен, бақытсыздықты басына өзі шақырып алған. 

Оны жоғарыдағы Мағжанның пікірімен сараласақ, денедегі қорқу сезімінің тым күш 
алып кетуінің салдарынан, дененің сезімпаздық ықпалы артқан. Сондықтан бала өз бойын 
өзі билей алмай, үрейге күш алдырған. Нәтижесінде қозғала алмай, сөйлей алмай, есінен 
айрылып, ұйқылы ояу адамның күйін кешіп, төңірегенде болып жатқан жайларды естіп-
біліп, көріп жатқандай болғанмен бойын билеп орнынан тұра алмаған. Денесін көрге 
түсіре бастағанда, «көрде тұншығып өлемін-ау» деген үрейлі қорқыныш бойына қайта 
оралғанда, осыған дейін ұйықтап қалған нерв талшықтарын тітіркендіру  арқылы оянып 
бастапқы қалпына келген. Бұл санаға  берілген қорқыныштың тым әсерлі болуынан. 
Қолына қару ұстап көрмеген, мінез-құлқы әлі қатайып қалыптаспаған балаларды түнгі мал 
күзетіне жіберудің, қандайлық қатерлі екендігіне психолог ретінде көз жеткізеді. 

Модернистік стилдегі жазушылар шығарма арқауына өмір шындығын көбірек 
алады. Ендеше жазушының бұл әңгімесі ел ішінен өзі естіп-білген оқиғалардың бірінен 
алынуыда ықтимал. Дей отырғанмен, Серіктің алып ұйқысы арқылы, қазақтың бала 
тәрбиелеудегі кемшіліктерінің бір қырымен таныстырады. Соны бір жасөспірімнің 
басынан өткен оқиға ретінде баяндайды. Оны, (ол менің жын-сайтанға нанатын кезім ғой) 
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деген сөзімен аңғартады. Сол арқылы, Мағжанның бала тәрбиесіне байланысты айтылған 
мына бір пікірін ойға салады: «Баланы қорқытпайтын ер қылып өсіру үшін оның денесін 
һәм жанын сау, берік қылып, тәрбие қылу керек. Алдымен баланы ешбір уақыт қорқытпау 
керек. Бөки келеді. Жалмауыз кемпір келеді. Пері, жын-шайтан, албасты, обыр келеді 
деген сықылды сөздермен баланы қорқыту қып-қызыл зиян. Мұндай сөздерді, ертегілерді, 
әңгімелерді естіп өскен бала өмір бойы су жүрек, қорқақ болады. Жасында қорқытып 
үйренбеген бала өскенде ер болады» [3.168]. 

Модернистік шығармалардың астарында символдық астарлы ойлар қосақтала 
жылжып отырады. Оған молаға жерлеу үшін әкеле жатқан кездегі Серіктің ішкі толасыз 
ойларын мысал етуге болады: «...Осы жас шырақ жер астында сөнгені ме? Қой, сөнбес, 
сөнер, көрге көмбес... Көмер. О кім?.. Өмір ме? Үміт пе? Күдік пе? Осы ойлар таразының 
екі басына түсіп, Серіктің санасында қан көбелек ойнайды. Керегенің таңғышымен екі 
жерден байлап, көрге салбыратып түсіре бастағанда денесі дір етіп, тітіркенгенде оянып, 
орнынан ақыра көтеріледі. Өмір үшін күреске түскен арпалыста «өлім... өмір» сөзі жеті 
рет қайталанады. Сегізіншісінде «өлім!» деген үкімді сөз санасына жеткенде жан ұшырып 
орнынан атойлап атып тұрған. Жеті, сегіз сандары қазан төңкерілісін мерекелейтін 
коммунистік партияның қызыл күндері. Жүсіпбектің астарлап отырғаны осы. Ендеше 
қазақ елінің дербес, тәуелсіздігі үшін күрескен алаштықтар үшін Ленин идеясы қатерлі 
идея. Ол қазақ ұлтының жойылуына әкелуі ықтимал. Жазушының ішкі үрейі мен 
қорқынышы осыған саяды. Алып ұйқыдағы қазақ санасының, тек, ұлт ретінде «өлер» 
алдында ғана оянатындығына күмәнсіз сенеді. Сондықтан бұл әңгімені, ХХ-шы ғасыр 
басындағы ленинизм идеясына қарсылық ретінде жазылған модернистік шығармалардың 
бір үлгісі десе де болады. Социалистік реализм дәстүрінен модернистік үлгінің бір 
ерекшелігі, бір туындыдан бірнеше ойдың ұшығы аңғарылатындығы. Ендеше жазушы, 
жаңа орнап жатқан үкіметтің жақсы-жаман жағын саралап үлгерген. Коммунистердің 
алғашқы аяқ алысындағы кемшіліктерін сезіп қалып жаны түршіккен. Сондықтан оны 
«өлім» деп түсіндіреді. Соны ашып айтпай баспасөз беттерінде жарияланған оқиғалардың 
бірінің төңірегінде ой өрбітеді. Екіншіден, «өліп- тірілу» туралы сөз тіркестерінің бір 
астарын ашады. Үшіншіден, кәзіргі кезеңде «клиникалық өлім» деген терминге ие болған 
аурудың ертеректе ел арасында тараған атауымен ғана таныстырмай, оның негізгі 
себептерінің сырын ашуға тырысады. Сөйтіп, қазақтың бала тәрбиелеудегі олқы тұстарын 
назарға алады. 
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Резюме  
Жусипбек Аймауытов излагая историю приключившуюся с Сериком, с 

психологического аспекта описывает слабые стороны в воспитании казахских детей. В 
качестве донесения основной мысли до читателя был использован модернистский стиль 
изложения. 

 
Summary  

Zhusipbek Aimautov while discoursing on story that happened with Serik, from the 
psychological stand explains weak sides of parenting of kazakh kids. As a tool to explain main 
idea to reader, he uses modernist style of recital. 
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ҚЫЗДАР ТӘРБИЕСІ ТУРАЛЫ ПСИХО-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙ-

ПІКІРЛЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАҒДАЙЫ 
 

Құрықбай Қ., 
Қайнар академиясы, 2-курс магистранты 

 
Мақалада қыздар тәрбиесі туралы психо-педагогикалық ой-пікірлердің зерттелу 

жағдайы туралы қарастырылған. 
Түйін сөздер: қыздар, тәрбие, ой-пікірлер, зерттеу, әйел, әлеуметтік орны.  
 
Қыздар тәрбиесі жөнінде ой-пікірлердің дамуы қоғамдық сананың дамуы мен 

қоғамдық құрылысқа байланысты болғандықтан қоғамдағы өндірістік қатынастар, 
әлеуметтік өзгерістер оған тиісті деңгейде әсер етіп, оның жаңғырып, жаңарып, өзгеріп 
отыруына ықпал етеді. 

Бүгінгі қоғамда қыз бала, әйел ананың рөлі күннен күнге артуда: біріншіден, әйелдер 
қоғамда айрықша орны бар әлеуметтік бірлестік, әлеуметтік-экономикалық қатынас 
жүйесінде халықаралық құқықтары, міндеттері, мүдделері бар тұлға. Екіншіден, саяси 
күштің обьектісі, қозғаушы күші. Үшіншіден, жалпы қоғамда, өндірісте, басқару 
мекемелерінде, отбасында ерекше нақтыланған орны бар [1].  

1998 жылдың желтоқсан айында өткен «Қазақстан әйелдері еліміздің болашағы» 
атты республикалық форумда сөйлеген сөзінде Елбасы Н.Ә. Назарбаев  әйелдеріміз 
еліміздегі саяси үдерістерге қатысуын жандандыра түсу, олардың экономикалық істерге 
араласуын күштеу әйелдерге тұрмыстағы жасалатын зорлық пен ымырасыз күрес жүргізу 
отбасын, аналар мен балаларды қорғау жөнінде мазмұнды пікір айтты. 

Сонымен қатар, «Әйелдер жағдайы кез-келген мемлекеттегі демократияның 
барометрі, ондағы адам құқықтарын құрметтеудің көрсеткіші. Сондықтан да біз үшін бұл 
тұрғыдан жинақталған әлемдік тәжірибенің бағасы зор, жоғарыда келтірген міндеттерді 
шешуді біз осы тәжірибе аясында жүргізетін боламыз, -  деді. 

Олай болса, мыңдаған жылдық салт-дәстүрі, мәдениеті, тарихы бар қазақ халқы 
қыздар тәрбиесіне ерекше мән беріп, ежелден тәлімді, өнегелі, жақсы қыздың ержетіп 
өсуіне бей-жай қарамаған халық.     

Рухани мәдениетіміздің тарихына арналған және қазақ халқының педагогика 
тарихына байланысты жазылған ғылыми - зерттеу еңбектерде қыздар тәрбие мәселесіне, 
білім беру оқу орындарының даму деңгейінде сөз болған Т.Т. Тәжібаев, А.С. Сыдықов, 
А.И. Сембаев, Қ. Бержанов, Г.М. Храпченков т.б. жұмыстар бар. Қазақ қыздарының 
тарихи тағдыры, отбасы, неке жөнінде тарихи-этнографиялық, пәлсапалық тұрғыда және 
әдеттік құқық (право) туралы түрлі деңгейде жазылған еңбектердің ішінде  
Х.А. Арғынбаев, А.Т. Төлеубаев, С.Н Ақтаев, Қ. Ш. Шүленбаев,  
Н.С. Сәрсенбаев, Э.М. Масанов және А.Ж. Жақыпованың зерттеулері мен 
монографияларының біздің жұмысымыз үшін мәні үлкен болды. Өйткені қазақ 
педагогикасы арқылы қыздарға тәрбие берудің тарихи тамырларын халықтың рухани 
мәдениетімен бірліктер қарауға тура келді. Қазақстандағы білім беру ісінің және 
педагогикалық ой-пікірлердің даму тарихына арналған диссертациялық еңбектердің 
маңызы зор. Олар: М.Әлсатовтың «Қазақ хандығы тұсындағы педагогикалық ойлардың 
дамуы”, К.Қ. Құнантаева «Развитие образования в Казахстане (1917-2000г.г.)», Қ.Б. 
Жарықбаев «Из истории развития педагогической мысли в дореволюционном Казахстане 
(методические рекомендации)», Қ.Б.Бержанов «Из истории культурно-просветительной и 
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общественной деятельности учительства Казахстана» (1917-194І г.г)», И.Б.Мадин 
«Қазақстанда Совет дәуіріндегі педагогикалық ой-пікірдің дамуы», Қ.Б.Сейталиев 
«Қазақстанда жоғары педагогикалық білім берудің қалыптасуы мен дамуы» (1920-
1991ж.ж.)», Т.Т. Тәжібаев «Развитие просвещения и педагогической мысли в Казахстане 
во второй половине XIX века». Ал республикада ғылыми еңбектердің бірқатары қазақ 
қыздарының тәрбиесі және білім алу мәселесіне арнаған ғалым Г.К. Ахметова, К. 
Садвокасова, М.Қозғанбаева, К.Құнантаева, Ш. Жалғасова, еңбектері кеңес өкіметі берген 
жетістіктерді талдап, қазақтың халық тәрбиесі мен дәстүріне бағышталған. Елдік тәлімі 
туралы А.Х. Мұхамбаеваның еңбегі бар. Ғылыми тұрғыдан пайымдауда педагогикалық 
ой-пікірдің даму тарихы мен Қазақстанда білім беру ісіне және халықтық педагогикаға 
арналған еңбектерді атауға болады. Олар: Т.Т. Тәжібаев, А.И. Сембаев, Г.М. Храпченков, 
К.К. Құнантаева, Ш.Т. Таубаева, Қ.Б. Жарықбаев, Ә.Т. Табылдиев, С.К. Қалиев, А.К. 
Кубесов, К.Б. Сейталиев, А.Н. Ильясова, С.А. Ұзақбаева, А.М. Құдиярова, Т.М. Әлсатов, 
К.Ш. Шәймерденова, З. Калмыкова, К.Ж. Қожахметова, Б.И. Мұқанова, Э.А. 
Урунбасарова, Г.Т. Хайруллин, Р.К. Төлеубекова, К.М. Қалиева, А.Б. Тұрсынова т.б. 

Қазақ халық педагогикасы тәрбие дәстүрлері оның даму тарихы, эстетикалық мәні 
жөнінде С.А. Ұзақбаева, З.Ө Жантекеева, С.Қалиев,Қ. Сейсембаевтың еңбектері бар.  

Халық педагогикасындағы тағылымдар, оның мәні, мазмұны, әдістері және 
жастарды адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеудегі орны жөнінде көрші елдер мен туысқан 
республикада айтарлықтай жұмыстар атқарылуда. Чуваштар жөнінде Г.Н. Волков, 
Азербайжанда И.Б. Гашимов, Украинада Н.А. Назольный, Дағыстанда Ш.А. Мирзоев, 
Татарстанда З. Кутлугильдина, Қырғыстанда С.М. Саипбаев, Тәжікстанда М. Сайфуллаев, 
сондай - ақ А.Л. Бугаева, А.Ф. Хинтибидзе, Т.К. Искаков, Б. Кадыров, З.Д. Киекбаева, 
Ж.М. Оразбаев, У.Эгамбердиев, И. Оршибеков, Я. Рахманова т.б. халықтардың 
этнопедагогика саласында ұшан теңіз еңбектері бар [1, 3-5 бб.]. 

Педагогика тарихында ұлттық мектептің негізін қалап, оған мұғалім даярлау туралы 
Я.А. Коменский, Ф.А. Дистерверг, И.Т. Пестолоции,К.Д. Ушинскийдің еңбектері санаса,  
ал ұлттық  қазақ ағартушы-педагогтары  Ы. Алтынсарин, М. Дулатов, Ж. Айтмауытов, М. 
Жұмабаев, А. Байтұсынов, М. Әуезов, Х. Досмұхамедов т.б. маңызды ой-пікірлері қазіргі 
кезде де жалғасын табуда. Демек, халықтың құнды педагогикалық идеясын қыздарға 
тәрбие ісін болашақ мұғалімдердің даярлауды кәсіби даярлығының ажырамас бөлігі 
ретінде қарастыру керек. Ұлттық мектепте қыздарға тәрбие беру ісін болашақ 
мұғалімдердің жүйелі педагогикалық білім негізіндегі кәсіби даярлығының жүзеге асыру 
мүмкін емес, ол ең алдымен, болашақ ұстаздардан теориялық тұрғыдан терең 
педагогикалық білімді меңгеруді қажет етеді. Қазіргі кездегі мектептің дамуы 
мұғалімдердің кәсіби қалыптасуы төңірегіндегі мәселелерді зерттеумен анықталады. 
Маман мұғалімдер даярлау мәселесі қай кезеңде болмасын педагогика ғылымы мен 
практикада алдыңғы орынды болып келген. Осы тұрғыдан қазақ этнопедагогикасы 
ғылымы мен болашақ мұғалімдерді ұлттық тәрбиеге даярлаудың негізін жасағандар 
Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, С. Ұзақбаева, Ж. Наурызбай, К. Қожахметова, М. Балтабаев, С. 
Хамитова, Ә. Табылдиев, Ж. Асанов, Қ. Бөлеев, Р. Дүйсембинова, Р. Төлеубекова, Т. 
Әлсатов, С. Ғаббасов, т.б. педагог ғалымдар үлестерін қосты.  

Халқымыз әйел - ананы дүниеге тіршілік әкелуші барша тіршіліктің бастауы, 
көркемдік пен жылылық көзі, шуақ пен мейірім әлемі, өмірдің сиы деп қасиет тұтып, оған 
көңілінің төрінен орын беріп, ардақтап аялаған. Өйткені әйел ана, әрбір үйдің отбасының 
алтын діңгегі, ажары, шамшырағы, берекесі. Сондықтан да қазақ халқы негізгі байлықтың 
бірі, негізгі даудың бірі жесір дауы, ағайын бірлігінің тұтқасы әйел деп есептеген.  
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Қыз, ана тағдырына ойланбаған, бұл тақырыпты өз еңбектеріне арқау етіп қалам 
тартпаған жазушы, ақын не ғалым жоқ.  

Қазақ қыздарына тәрбие беру мәселесін зерттеу теориялық та, практикалық мәні 
күннен күнге артуда. Қоғам өзгерген сайын тәрбиенің жаңарып, жаңғырып, өзгеріп 
отыратыны белгілі. Тәрбие саласындағы кейбір тұстары өмірден шеттеп, ұмыт бола 
бастаған елдің дәстүрлік өнегелерінен, ұлттық тәрбиенің озық тәжірибелерінен қол үзуі 
жұртшылықты опық жегізіп отырғаны баршаға аян. Ендеше халықтық педагогиканың 
үздік үлгілерін бүгінгі ұрпақтың білуі, оның ішінде, әсіресе, қыздарға тәрбие берудегі 
тарихи жолдарды жете ұғынуы бұл салада кеткен олқылықтардың орнын толтыруға 
жәрдемдесетіндігіне және жоғалтқандарымен қайта қауышып, оның өз өміріне үйлесімді 
жақтарын, нәрін алатындығына ешбір күмән жоқ. Сондықтанда халықтың рухани 
қазынасы этнопедагогиканың тарихи негіздерін қыздарға тәрбие беруге орай зерттеуді 
уақыт талап етуде. 

Қазақ ұлтының тарихында қыз бала тәрбиесіне жете көңіл бөлгендігі белгілі. Себебі, 
оның мәні терең, ұлт тағдыры үшін өте маңызды.  

Қазақ қыздарының ұлттық болмысын анықтау бірқатар ұғымдар мен терминдердің 
мазмұнын айқындауды талап етеді. Олар: «болмыс», «ұлттық болмыс», «қыз». «Болмыс» 
ұғымын сөз тіркестерінде қолдану, бұл терминнің негізгі мазмұнына, болмыстың мәнін 
түсіну «сана» ұғымының мазмұнына үңілуге әкеледі. Жеке адамның санасы оның 
болмысын ғана бейнелеп қоймайды, сонымен қатар адамзат жинақтаған білімді меңгеру 
нәтижесі де болып табылады [2, 50-51 бб.].  

«Ұлттық болмыс» - ұлттың қоршаған орта заттарын, құбылыстарын, құндылықтарын 
және ұлттық тәлім-тәрбие тәжірибесін түйсінуі, қабылдауы, түсінуі, ойлауы және оны 
бейнелеуі. Бұдан қазақ қызының дамуының нақты кезеңдеріне сәйкес ұлттық 
болмысының мазмұны айқындалады.  

Этнолингвистика саласында идеал саналатын қазақ қызының сын-сымбатына, 
әдептілігі мен рухани байлығына, білім-тұлғасына деген ең жоғары талап-талғамдары мен 
оларды сипаттайтын тіл фактілері қалыптасқан. Қазақ қызы идеалының алғашқы үлгісін, 
қыз сынына қатысты ең басты құндылықтарды, ұлы Абай жасаған қыз бейнесін 
(портретінен) айқын көруге болады [3, 48 б.].  

Жалпы «қыз» деген сөздің этнолингвистикалық мәні де қызықты болып табылады. 
Өйткені, дүниедегі заттар мен барша құбылыстардың бәріне ат қойып, айдар тағатын 
түркі халықтары дәстүрінде қыз сөзінің екі ұдай мағына беретін синкретикалық түбір 
екендігі айқындалған. Арнайы зерттеулер көрсеткендей, оның бірі етістік: қыз – «быть 
горячим, пламенеть» (бойын от-жалын шарпу, қызу басу) мағынасында болса, екінші зат 
есім: қыз – «жара, огонь; жаркий» (от, жалын, ыстық) мағынасын береді [4, 10 б.].  

Қыз балалардың құндылықтары мүлде басқаша. Олар үшін ең бастысы – махаббат, 
қарым-қатынас, адамдар арасындағы үйлесімді қатынастар. Олардың көп уақыты өзара 
көмек көрсетуге, қолдау жасауға кетеді. Өзіндік бағалаулары өзарақатынас жасаудың 
сапасы мен олардың сезімдеріне тікелей байланысты болады [5, 9 б.].  

Ер балаларға қарағанда, қыз балалардың денсаулығы жақсы болады. Сонымен қатар 
қыздардың эмбриондары жатыр ішіндегі даму мерзімінде өміршеңдік қасиеті жоғары 
болады. Бұл тенденция туылған кезде де жалғаса береді [6, 518 б.].  

Қазақ ұғымында бойжеткен 15-16-ға келіп, ақыл-есі, дене бітімі кемеліне келіп, 
ұзатуға жарап қалған қыз бала қай халықта болмасын әдемілік пен әдептіліктің, сұлулық 
пен іңкәрліктің символы. Қазақ халқы қыз психологиясының ерекшелігін жақсы түсіне 
білген. Әрбір отбасы бойжеткен баласын ылғида жібектей мінезімен, уыздай тәтті 
қылығымен, іскерлік-ұқыптылығымен, сыпайы-салмақтылығымен, әдепті-ізеттілігімен, 
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иманды-инабаттылығымен, күміс күлкісімен көруге тырысқан. Сұлулық пен 
сымбаттылықты, шеберлік пен нәзіктікті үй ішіндік еңбекке (кесте тігу, өрнек, кілем 
тоқу), көркем сөз, ән-күй, айтыс секілді түрлі өнерге баулуды - бойжеткен тәрбиесінің 
басты міндеті деп білген [7, 28 б.].  

Қазақ қыздарының табиғаты өжет, қайсар, қайратты бола тұра жүректері қашанда 
сүйіспеншілік пен ізгілікке толы. Кешірімшіл, махабатты тұла бойына, толастасқан нәзік 
те сүйкімді жар, инабатты да ибалы, мейірім шуағы мол ана. Егер бойымыздағы ондай 
қасиеттерімізді жоғалтып алсақ, ол жерде иман да, адамгершілік, ұлттық қасиетте 
болмайды [8, 344 б.].  

Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін өзара бөлісіп алған. Қыз 
балаларға үй сыпыру, төсек жинау, ас пісіру, шай құю, кесте тігу, тон пішу, өрмек тоқу, 
ою-өрнек сияқты отбасының ішкі жұмысына үйретуді анасы мен әжесі өз міндеттеріне 
қалдырған. Қыз баланы келешек ана, бала тәрбиешісі, отбасы ұйытқысы деп түсінген 
халқымыз оның еңбек сүйгіш, өнегелі, өнерлі болып өсуіне ерекше мән берген. 
Қолөнеріне икемі жоқ қыздарды: “Өз үйінде ою оймаған, кісі үйінде тон пішер” деп 
келеке еткен. Тіпті шай құю мен төсек жинаудың өзі үлкен сын болған. Ақындардың 
өлеңдерінде кездесетін “Қыздың жиған жүгіндей” деген теңеулер текке айтылмаған [9, 10-
11бб.]. Қолынан іс келмеген, ұқсата білмеген қыз баласы үшін ұят ата-анасына келетін 
болған. Екінші жағынан қыз баласын еңбекке баулу арқылы болашақ өмірлік жарға тән іс-
әрекетке баулуды жүзеге асырған. Қыз тәрбиесінде аса өнерге үйретуге мән берген.  

Халықтық дәстүр қыз бала тәрбиесінде ереже ұсынбайды, тек бағыт-бағдар береді, 
өнеге көрсетіп, әдептілік жөн-жосығын нұсқайды. Оның барлық сыры мен сынына, әдебі 
мен әліне, тілі мен дініне, әні мен күйіне, мінезі мен құлқына орай өрілген төрт ұғым 
төңірегінде топтасады. Ол адал мен арам, обал мен сауап.  

Қыз бала жастайынан үй-ішіндік тұрмыс-тіршіліктегі сан алуан істерге машықтанып, 
баулынған. Ұлан-ғайыр даланы мекендеген қазақ елінің түрлі аймақтарына тән жеке 
ерекшеліктері мен өзгешеліктеріне қарамастан, қыздарды адамгершілік мінез-құлыққа 
тәрбиелеудегі халықтық дәстүрі ортақ. Қыз тәрбиесіне халқымыз – күш көрсету, қорқыту 
тәсілдерінен бойды аулақ ұстап, оларды мәпелеу, иландыру, сендіру әдістеріне, үлгі-өнеге 
көрсетуге ерекше мән берген [10, 140-141 бб.].  

Жақсы мінез қыз бала жастайынан үйренсе ғана, ол бойға қонымды болады. Мінез-
құлық тәлімі туралы жазылған жақсы ақыл-кеңестер беретін еңбектер аз емес. Мәселен, 
Ж. Байжанованың «Қызым, саған айтам...», А. Хрипков, В. Колесовтың «Ұл есейсе, қыз 
өссе», И. Қарақұловтың «Қырық сұрақ», А. Бекжігіт, Ә. Ыстыбайдың «Қыздарға 
мұсылмандық тәрбие», М.А. Даутбаевтың «Қарахан, Айша бибі, Тектұрмас әулиелер» 
атты еңбектері де бойжеткеннің мінез-құлқы мен психологиясының әсем көріністеріне 
толы.  

Қазақстан халық педагогикасындағы қыздардың адамгершіліктің тарихи 
тағылымдарын талдай келе, бүгінгі қыздардың тәрбиесінде, халық педагогикасының 
адамгершілік тәрбиесін берудегі әдіс-тәсілдерін, әдістемелік ұсыныстарын жасап, 
қыздар игеруге тиіс адамгершілік қасиеттерге, халық педагогикасы қоятын мінез-құлық 
талаптарын көрсеткен.  

Біздің пайымдауымызша, отбасында қыздарды тәрбиелеуде ананың, мектепке 
мұғалімнің рөлі ерекше екендігіне көз жеткізе отырып, қыз баланы болашақ ана даярлау 
– ерте жастан бастау алса, жас отаудың іргетасы да бекем қаланады. Бала күтімі, үй 
күтімі, ата-енені сыйлау, күйеуінің туған туыстарымен тығыз қарым-қатынас жасауы 
қыз баланың анасынан, ұстазынан, алған тәлім-тәрбиесі мен үлгі өнесіне байланысты 
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болатынын айқындадық. Яғни мектеп пен отбасы бірлігінде қыз тәрбиесін ұйымдастыру 
оң нәтижесін береді деп ойлаймыз.      
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Резюме 
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Summary  
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Жыраулар поэзиясы қазақ хандығының орнауымен бірге жасасып келе жатқан, тіпті 
одан да бұрынырақта негізі қаланған ұлттық рухани қазына болып табылады. Иә, 
жыраулар мұрасы қазақ тарихының өлең сөзбен зерделенген көркем де, шынайы тарихи 
шежіресі десек қателеспеспіз. Қазақ даласында небір өр рухты, терең ойлы, сонымен қатар 
батырлық пен ерлікті қатар алып жүрген қаншама қайраткер ақындар өтті. Жалпы, 
жыраулар мұрасының ұлттық бағасын зерделей келе М. Мағауин былай дейді: «15-18 
ғасырларда жасалған әдебиет ел мүддесін, жұрт мұратын бірінші орынға қойды. Өзіндік 
түр тауып, айқын ұлттық сипатта қалыптасты. Алаштың жайсаң жанын, өр рухын 
бедерлей таңбалап, келер ұрпақ үшін ещқашан ескірмес үлгілер тудырды. Көркемдік 
танымның асқар биігіне көтеріліп, әлемдік өредегі ұлы шығармалар қалдырды».  

Иә, қазақ тарихындағы жыраулар шоғыры – «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» 
деген ұлттық саяси идеологияның басты өкілдері болды. Осылайша, жырау – өз 
заманының «от ауызды, орақ тілді» жыршысы ғана емес, қол бастаған қолбасшы, ел 
атынан сөйлеген  халық қалаулысы да бола білді. Әрине, сөз құдіреті арқылы да, дала 
заңының қатал тәртібіне негізделген батырлық, ерлік істері арқылы да, ұлт тарихында 
өшпес із қалдырды. Дала саясатының, дала демократиясының белді өкілдері де болды. 
Сонау қазақ хандығының негізін құраған Әз Жәнібек ханға, Асан қайғының айтқан мына 
сөздері сол үрдістің нақты дәлелі болып табылады. 

 Ай,  хан ием, мен айтпасам, білмейсің, 
Айтқаныма көнбейсің. 
Жайылып жатқан халқың бар, 
Аймағын көздеп көрмейсің. 
Қымыз ішіп қызарып, 
Мастанып қызып терлейсің. 
Өзіңнен басқа хан жоқтай, 
Өзеуреп неге сөйлейсің? 
Қорған салдың бейнет қып, 
Қызметшің жатыр ішіп-жеп. 
Он сан ноғай бүлінді, 
Мұны неге білмейсің? 
Қатын алдың қарадан, 
Айрылдың хандық жорадан. 
Ел ұстайтын ұл таппас, 
Айрылар ата мұрадан. 
Мұны неге білмейсің? 
Абыз жыраудың хан екпінінен  еш сескенбей айтқан бұл батыл да, қайсар  ескертуі, 

сол дәуірдегі сөз бостандығымен қатар жырау үнінің құдіретті айбынын айқындайды. 
Жалпы, Асан жырау болмысы туралы ойлана келе академик Ә. Марғұлан былай дейді: 
«Ол өзі Қорқыт сияқты жұрт қамын жеп, өткен дана, батагөй, кемеңгер кісі. Өзінің ұзақ 
жасында халықтың қамын көп ойлап, уайым жеп, өткендіктен «Асан қайғы» атанған».  

Иә, арқалы ақынның  сесінің әсерінен ақылға келген Жәнібек хан образы да – дала 
данышпанының толық айғағы.  «Жылатып айтқан» жырауын құрметтеп,  асылын қадірлей 
білген  азулы да, данышпан хан бейнесі, ұрпақтар жадында  мәңгілік даналық пен 
даралықтың символына айналды. Дала даналарының мұндай үлгілері әрі қарай да өз 
жалғастығын тауып отырды. 

 Мысалы, ел арасында кеңінен танымал Бұхар жыраудың Абылай ханға айтқаны, 
қазақ даласындағы  жырау беделі мен ықпалының бұлтартпас айғағы: 

Ай, Абылай сен он бір жасыңда   
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Тұрымтайдай ұл едің. 
Он бес жасқа келгенде, 
Арқада Әбілмәмбет төренің 
Түйесін баққан құл едің . 
Абылай атың жоқ еді, 
Сабалақ атпен жүр едің. 
Оны да көрген жерім бар, 
Жаныс Қарабайдың қолында 
Түнде туған ұл едің. 
Жиырма беске келгенде, 
Бақыт берді басыңа, 
Тақты берді астыңа, –  деп жеке бас мүддесінен, ел мүддесін жоғары қойған жырау, 

хан Абылайды әділдік пен адалдықты ту етіп ұстауға үндейді. Ол туралы М. Мағауин: 
«Бұқар өзінің таңдаулы шығармаларында қазақ қауымы үшін аса зор әлеуметтік 
мәселелерді көтерді. Бұлардың ең бастысы – ел бірлігін ту ету, ішкі, сыртқы жаулардың 
қандайымен болса да бітіспес күреске үндеу» деді. 

Енді бірде: 
Қазақтың ханы Абылай 
Қазақтың ханы Абылай, 
Абылай ханым, бұл қалай? 
Ақиықты аспанға 
Ұшпастай ғып торлады. 
Құлағанға ұқсайды 
Қазақтың қамал қорғаны. 
Қайғырмаңыз, ханзадам, 
Айтпасыма болмады, 
Батырың өтті Бөгенбай, – деп ханға қатал ескертулер жасап, пенделіктің 

шырмауынан сақтандырады. Ақын сөзінің астарын терең түйсініп, хан Абылай да нағыз 
қайраткер билеушіге тән ірілік танытады.  

Жалпы, қай жырау болмасын еш уақытта уақыт шеңберімен жыр мазмұнын 
шектеген жоқ. Оның арғы мұраты ғасырлар жаңғырығымен алысқа кетерін, көшерін білді.  
Сондықтан да  қазақ поэзиясындағы жырау образы  «дала философы» деген ұлағатты  
теңеуге толық лайықты.   

Қарап отырсақ қазақ даласында небір жыр майталмандары өткен екен. Мысалы: 
Шалкиіз, Ақтамберді, Шал ақын, Марғасқа жырау, Жиембет, Доспамбет, Қазтуған және т. 
б. Әрине, жырау рөлі мен жалынды жырлары ешқашан саяси тақырыптардан алыстаған 
емес. Десек те, қоғамның  моральдық-дидактикалық қырын да сырт айналып өтпеді.  

Мысалы Ақтамберді жыраудың дидактикалық сарындағы мына сөздеріне келер 
болсақ: 

«Балаларға өсиет: 
Қылмаңыздар кепиет, 
Бірлігіңнен айрылма, 
Бірлікте бар қасиет. 
Татулық болар береке, 
Қылмасын жұрт келеке», деген сөздері – заман талғамайтын классикалық дәрежегі 

философиялық тұжырым. Бірлік, татулық – ұлт тағдырында маңызды рөл атқаратын  
мәңгілік тақырыптар. Сөз зергері осы танымдардың қадір-қасиетін түсінуді ұрпақтарына 
өсиет етеді.  

45 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

Ал, Доспамбет жырау: 
Күмбір, күмбір кісінетіп, 
Күреңді мінер күн қайда?! 
Толғамалы ақ балта  
Толғап ұстар күн қайда?! 
Алты құлаш ақ найза 
Ұсынып шаншар күн қайда?! 
Садақ толған сайгез оқ 
Масағынан өткеріп, 
Басын қолға жеткеріп, 
Созып тартар күн қайда?! – деп халқын, ұрпағын асыл армандарға, кемел болашаққа, 

берекелі өмірге үндейді. Ақын жырының түп тамырында өршіл рух пен кемелдікке 
ұмтылу идеясы жатыр. Бұл жыр жолдары – бабалар салған сара жолдың тәрбие кодексі 
іспеттес. Сондықтан да,  белгілі әдебиеттанушы М Мағауин «Қазақ жыраулары 15-18 
ғасырлар шегінде бүкіл әлемдік мәні бар аса құнды әдеби мұра жасады» деп тебіренген 
еді. 

Иә, қазақ даласы жыраулар даусының ырғағымен, жыраулар тұлғасының 
айбынымен, жыраулық рухтың қайратымен ғасырдан, ғасырға сусындап отырды. 
Жыраулық дәстүрдің ортақ болмыс- бейнесі тек ақындар тобына ғана емсе, күллі қазақ 
баласына да үлгі болды.  Оған Махамбет Өтемісұлының мына сөздері куә:  

Ереуіл атқа ер салмай, 
Егеулі найза қолға алмай, 
Еңку-еңку жер шалмай, 
Қоңыр салқын төске алмай, 
Тебінгі терге шірімей, 
Терлігі майдай ерімей, 
Алты малта ас болмай, 
Өзіңнен туған жас бала 
Сақалы шығып жат болмай, 
Ат үстінде күн көрмей, 
Ашаршылық, шөл көрмей, 
Өзегі талып ет жемей, 
Ер төсектен безінбей, 
Ұлы түске ұрынбай, 
Түн қатып жүріп, түс қашпай, 
Тебінгі теріс тағынбай, 
Темір қазық жастанбай, 
Қу толағай бастанбай 
Ерлердің ісі бітер ме?, – деп, нағыз ерге тән қасиеттерді жыр арқылы ғана емес, ерлік 

істері арқылы да дәріптей келе, күллі қазақ ерлеріне қатаң талап қойды. Осылайша, ақын 
заман үнімен үндеспеген, заман зарымен санаспаған ойсыздықтан қашық болуды  насихат 
етіп, ұлтжандылықты дәріптеді. Алып империяның тегеурініне, қыспағына Махамбет 
бастаған көтеріліс төтеп бере алмағандығымен, тәуелсіздік жолындағы күрес әлі жалғаса 
береді деген ұлы идеяны ұсынды. Иә, «Мың өліп, мың тірілген» қазақ тарихында ерлік, 
елдік жолындағы күрестер әрі қарай да өз жалғастығын тауып, ақыры жеңіс туын жоғары 
көтеріп, тәуелсіздіктің таңы да атты. Сол ұлы күрестерге ұлт қайраткерлерін тәрбиелеген 
тың идеология құралы жыраулық поэзия рухы десек артық айтпаспыз. Осы негізде белгілі 
әдебиеттанушы Ж. Тілепов мынадай пікір айтқан еді: «15-18 ғасырлардағы қай жырауды 
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алсаңыз да, олардың елі үшін жанын отқа тоспайтыны кем де кем. Бұлардың көпшілігі 
халқының қамына бола ханмен де, қарамен де айқасудан тайынбаған. Солары үшін 
оларды елі де риясыз сүйе білген. Батыр тұтқан, көріпкел санаған. Елінің серкесіне, 
көсеміне балаған».  

Яғни, жыраулар поэзиясы – далалық мәдениеттің, далалық руханияттың жанды 
даусы, өшпес ізі. Ұлттық діл мен ұлтқа тән ортақ рухани құндылықтардың жиынтық 
бейнесі. Ел тарихының боямасыз бұлтартпас шынайы көрінісі. «Арым жанымның 
садағасы» деген Алаш жұртының  рухани іргетасы.   

  
Қолданылған әдебиеттер: 

1.М. Мағауин. Ғасырлар бедері. Алматы, 1991.   
2. М. Мағауин. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. Алматы,1993.  
3.Ж. Тілепов. Тарих және әдебиет. Алматы, 2001. 
4.Ә. Марғұлан. Ежелгі жыр, аңыздар. Алматы, 1985. 
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Резюме 

В научной статье рассматривается значение идеи вечной нации в ироизведениях 
поэтов- импровизаторов.  

 
Summary  

Тhe scientific article is considering  the importance of  the idea of everlasting (eternal) 
literary works. 

 
 

ТІЛІМІЗГЕ ҰЖЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ЕНГЕН ТЕРМИНДЕР 
 

     Әмірова Гүлфара Оңалбайқызы,  
аға оқытушы, магистр 
 «Қайнар» академиясы 

Қазақстан Республикасы, Алматы. 
 
Мақалада тілімізге ұжымдастыру кезінде енген терминдер туралы 

қарастырылған.  
Тірек сөздер: ұжымдастыру, терминдер, атаулар, сөзжасамдық тәсілдер. 
 
Қоғамда өтіп жатқан түрлі әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени өзгерістер тілге 

өзінің әсерін, ықпалын тигізбей қоймайды. Осындай өзгерістердің нәтижесінде тілімізге 
өзге тілдерден жаңа сөздер еніп, тілдік қорымыздың байи түсетіні белгілі. Қазақ тілінің 
сөздік қорында орыс тілінен, орыс тілі арқылы басқа тілдерден енген мұндай терминдер 
баршылық. Әсіресе мұндай терминдердің көптеп енуі ғылым мен техниканың дамуына, 
қоғамдағы жаңа экономикалық саясаттың, ұжымдастыру секілді әлеуметтік-экономикалық 
өзгерістер кезінде көптеп енді. Біз осы кезеңде енген терминдерді қарастыра отырып, 
олардың жасалу жолдарына талдау жасай кетуді жөн көрдік. Тіліміздегі сөз жасау 
тәсілдері арқылы жасалған терминдерді топтап, әрқайсысының тілге ену ерекшеліктеріне 
аздап тоқталсақ. 

Ұжымдастыруға көшудің негізгі себептерінің бірі елдің жалпы экономикалық 
дамуын тежеп отыратын ауыл шаруашылығының техникалық жағынан артта қалуы мен 
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тауарлы өндірістің төменгі деңгейде болуы еді. Астық жинауды жеңілдету үшін 
шаруаларды колхоздарға біріктіру қарқынын жылдамдатуға шешім қабылданды. 
Қазақстанның астықты аудандарында колхоз құрылысының негізгі формасы – ауыл 
шаруашылық артельдері, ал мал шаруашылықты аудандарында – жерді бірігіп өңдеу 
жөніндегі серіктестік (ТОЗ) болуға тиіс еді.  

Колхоздарды құру  қысым көрсету, мәжбүрлеу арқылы жүргізілді. Колхозға кірудің 
еріктілігі бұзылды, шаруаларды күшпен, кейде қатаң жазаға тартумен қорқытып, колхозға 
кіргізді. Міне осындай ұжымдастыру тарихындағы шиеленісті оқиғалардың бірі – 
«кулактармен» күрес болды. «Жер бетінен кулактарды жою» ұраны тасталды, асыра 
сілтеушілік басталды. [1]. Сол кезде пайда болған терминдер негізінен орыс тілі арқылы 
жасалған шетел сөздері болды. Өйткені сол кезде қазақ халқын күшпен колхоздастырудан 
басқа, күшпен отырықшылыққа айналдыру, ұжымдастыруға «көмек беру» үшін Ресейден 
жұмысшылар жіберіліп, байлар мен орта дәулеттілердің мал-мүлкін «кәмпескелеу» 
арқылы ұлтты орыстандыру және жою ісі қолға алынған еді. Сол кезде артельдер, ТОЗ, 
ұжымдастыру, азық-түлік комитеттері, азық-түлік отрядтары, кеңестендіру,  
ГУЛаг [2] құрылды.  

Ұжымдастыруға байланысты пайда болған терминдерді сөзжасамның  5 тәсілімен 
атап көрсетуге болады:  

1. Терминдердің сөзжасамдық жұрнақтар жалғануы арқылы жасалуы, яғни 
туынды терминдер. Оларға мынадай терминдерді жатқызамыз: Орыстандыру, тәркілеу, 
кәмпескелеу, жалшы, бүлікші, бүлікшіл, ұжымдастыру, ұжымдық,  қуғындалу, 
кеңестендіру, индустрияландыру, отырықшыландыру т.б. [3] Ұжымдастыруға көшудің 
негізгі себептерінің бірі елдің жалпы экономикалық дамуын тежеп отырған ауыл 
шаруашылығының техникалық жағынан артта қалуы мен тауарлы өндірістің төменгі 
деңгейде болуы еді. Кеңестік соттар партия комитеттерінің қысымымен мүлікті тәркілеу 
туралы шешімдерді ойланбастан қабылдады. Қазақ ауылдарын кеңестендіру өте ауыр 
жағдайда өтті. Индустрияландыруға қаржы табу мақсатымен мемлекет шаруаларды 
астығын рыноктық нарықтан арзан бағамен сатуға мәжбүрледі.Көріп отырғанымыздай, 
бұл терминдер –шы, -ші, -у сөзжасамдық жұрнақтары арқылы жасалған. 

Тілдің сөзжасам жүйесінің синтетикалық тәсілі тілдің сөздік қорының барлық 
саласын толықтыруға, байытуға, дамытуға үнемі қатысып келе жатқан  тілдегі өте көне 
және өнімді, белсенді сөзжасамдық тәсіл. Қосымшалы тілдерде синтетикалық 
сөзжасамдық тәсіл туынды сөз жасауда негізгі тәсілдер тобына кіреді. Түркі тілдері, оның 
ішінде қазақ тілі қосымшалы тілдер болғандықтан, сөзжасамның синтетикалық тәсілі 
тілімізде туынды сөз жасауда негізгі қызмет атқарады. Синтетикалық тәсіл арқылы 
туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет атқарады: лексикалық мағыналы сөз және 
сөзжасамдық жұрнақ.  

Синтетикалық тәсіл арқылы сөзжасамға қатысатын бұл тілдік бірліктердің 
әрқайсысының атқаратын өзіндік қызметі бар. 

Туынды сөз жасауға қатысатын лексикалық бірлік туынды сөздің мағынасына арқау 
болады. Сондықтан да туынды сөз жасауға лексикалық мағыналы сөздер ғана қатысады. 

2. Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған терминдер, яғни тіркесу арқылы 
жасалған терминдер, олардың өзін іштей екі тіркестен болған терминдер және үш 
немесе одан да көп тіркестен болған терминдер деп қарастырамыз.  

а) Екі тіркестен болған терминдер: азық-түлік отрядтары, азық-түлік комитеті,  
арнаулы әскерлер, алаш автономиясы,  алаш партиясы, бекіністік шеп, бесеудің хаты, 
ұжымшарларды ірілендіру, кедейлер комитеттері, кеңес өкіметі, Кеңес Одағы, Қызыл 
Керуен, қызыл отау, Сталиндік репрессия [3], «Халық жауы» [4]. Бұлардың өзін іштей 
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алғашқы сыңарлары қос сөзден болған (азық-түлік отрядтары, азық-түлік комитеті) және 
сөздердің тіркесуі арқылы (Кеңес өкіметі, Кеңес Одағы, Қызыл Керуен, Қызыл отау т.б.) 
жасалған деп бөлуге болады.   Азық-түлік Отрядтарын жасақтау құқы ірі 
кәсіпорындарға, уездік және қалалық кеңестерге берілді. Көптеген мемлекеттердің 
Қарулы күштерінде Қорғаныс министрлігіне тікелей бағынатын арнаулы әскерлер 
болады.  Ал дара сөзден болғандарын алғашқы сыңарлары  түбір сөзден (Алаш 
автономиясы,  Алаш партиясы, Кеңес өкіметі, Кеңес Одағы, Қызыл Керуен, Қызыл отау) 
және туынды сөзден (Арнаулы әскерлер, Сталиндік репрессия, Бесеудің хаты, 
Ұжымшарларды ірілендіру, Столыпин реформасы т.б.) болған деп бөлуге болады. 20-
ғасырдағы қазақ тарихында терең із қалдырған Алаш партиясының өмірге келуі, 
біріншіден, қазақ елінің қоғамдық дамуының жаңа экон., саяси және рухани негізде қайта 
құру қажеттілігінің пісіп жетілгендігін, екіншіден, Ресей империясының Қазақстанда 
отарлық басқару жүйесінің терең дағдарысқа ұшырағандығын көрсетті. БОАК-тің 1918 ж. 
4 қарашада жарияланған нұсқауларына сәйкес өткізілген ауылдық Кеңестердің қайта 
сайлау науқанынан кейін Кедейлер комитеттері өз жұмысын тоқтатты.  Қызыл Отау 
ауыл адамдары арасында сауатсыздықты жою, ойын-сауық кештері мен 
төңк.мейрамдарды атап өту, қабырға газеттерін шығару, кітап, газет-журналдар оқу, 
дәрігерлік көмек көрсету т.б. шараларды ұйымдастырды. Бұлардың басым көпшілігі 
«халық жаулары» саналып, саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар еді. 

ә) Үш немесе одан да көп тіркестен болған терминдер: Қазақ азаматтық 
комитеттері, Қазақ ауылын кеңестендіру, Байлар мен кулактарды тап ретінде жою, 
Кеңестер Социалистік Республикалар Одағы, Көшпелі және жартылай көшпелі қазақ 
шаруаларын отырықшыландыру, Столыпиннің аграрлық реформасы. Қазақтардың 
шаруашылығына көшпелі мал өсірушілер мен жартылай көшпелілерді күштеу 
әдістерімен жүргізілген отырықшыландыру саясаты қатты соққы болып тиді. 1918 
жылдың жазына қарай Қазақ азаматтық комитеттері тарап кетті. 

Қысқарған сөздерден жасалған тарих терминдері мынадай жолдармен жасалған: 
а) барлық сөздерінің алғашқы дыбыстарынан құралған: АЛЖИР, НКВД, КСРО, 

БОАК, НЭП, ТОЗ, ОГПУ, ХКК.[4]. 
ә) екі сыңарының да басқы буындарынан жасалған: Қарлаг, степлаг, совнархоз, 

колхоз, совхоз. 
б) алғашқы сөздерінің алғашқы дыбыстары, соңғы сөздің басқы буынынан: ГУЛаг. 
ОГПУ-дің деректері бойынша қазақтар Батыс Сібір, Орта Повольже, Қалмақстан, 

Тәжікстан, Солтүстік өлкеге және басқа аймақтарға қоныс аударған. КСРО-ның басқа 
аймақтарынан дүние-мүлкі түгел тартып алынып, өмір сүру мүмкіндігінен айрылған 180 
мың кулактар жер аударылды. Осылайша елде алып лагерьлер жүйесі – ГУЛаг құрылды. 
Қарлагқа ең еңбекқор деген "кулак" шаруалар, ауыл шаруашылығының білікті мамандары 
мен ғалымдар қамалды. 

Тілімізге  ұжымдастыру кезеңіне байланысты енген терминдердің келесі бір түрі 
сөзбе-сөз, ешбір өзгеріссіз енген терминдер қатары. Олар: кулак, артель, геноцид, 
каталажка, каторга, миграция, репрессия. Кулактарға деген ортақ белгілерді саралаудың 
болмауы жаппай басынушылықты тудырды. Осылайша кең көлемді геноцидке бағыт 
алынды. Сегіз үйлі артель жыл сайын молая кеп, ақыры 1929 жылы колхозға айналды. 

Бұл терминдер таза қазақ тілінен енген сөздерден ғана тіркеспеген, мұнда екі 
тіркестің екінші сыңарлары шет тілінен енген сөздер арқылы да жасалған. 

Осы терминжасамдық тәсілдердің ішінде аналитикалық тәсілге келетін болсақ, тарих 
терминдерін жасауда  бұл тәсілдің көмегі зор. Аналитикалық тәсіл – тілімізде көне 
замандардан келе жатқан, тілімізді көптеген күрделі сөздермен толықтырған өнімді тәсіл. 
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Қазақ тілінде синтетикалық тәсіл тәрізді аналитикалық тәсіл де жиі қолданылатын, өнімді 
тәсіл болуымен бірге, оның іштей бірнеше тәсілі бар. Термин жасаудың бұл тәсілінде 
сөздер тек бірігу арқылы ғана емес, сондай-ақ сөздердің тіркесуі, қосарлануы, қысқаруы 
(аббревиатура) арқылы да жасалады.  

Тарих терминдері мен атауларының жасалу жолдарын қарастыра отырып, біз тарих 
терминдерін жасауға ғалым Ө.Айтбайұлы көрсеткен [5] терминдердің жасалу тәсілдерінің 
барлығы түгел қатысатынына көзіміз жетті. Тарих терминдерін жасауға сөзжасам 
тәсілдерінің барлығы дерлік белсенді қызмет етеді. Осы қарастырған терминдер мен 
атаулардың көпшілігі кірме сөздерден болған, ұжымдастыру кезінде тілімізге еніп, кейін 
ол атаулар мен терминдердің көпшілігі ескіріп, архаизмдерге айналған және заман 
ағымының өзгеріп, дамып отыруына байланысты қолданыстан шығып қалған. Қазіргі 
кезде бұл терминдер тарихи шығармалар мен көркем әдебиеттерде ғана кездеседі.  
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Резюме  

В статье рассматриваются термины, вошедшие в словарный фонд казахского языка в 
период коллективизации. Социально-экономические, политические, культурные 
изменения и события, произошедшие в обществе не изчезнут бесследно, оказать влияние 
на язык народа. В результате таких изменений происходит взаимствование, словарный 
фонд пополняется новыми словами и оборотами, новыми понятиями, язык обогащается.  
В казахском языке достаточно таких терминов, которые взаимствованы с русского в 
казахский  или термины, вошедшие из других языков через русскую речь. Эти термины в 
основном были взаимствованы в связи с  развитием науки и техники, с введением новой 
экономической политики, коллективизации. Автор в статье рассматривая термины 
данного периода, анализирует пути их образования. Классифицирует термины по 
способам их образования, описывает их особенности. 

 
Summary  

The article examines terms included in the vocabulary fund of Kazakh language in the 
period of collectivization. Social, economic, political and cultural changes and events occurred in 
society will not disappear completely, they will have an impact on the language of a nation.  
These changes result in borrowings, vocabulary fund is replenished with new words and 
expressions, new concepts, and language is enriched. Kazakh language has enough of such 
terms, which are borrowed from Russian into Kazakh, or terms that came from other languages 
through  Russian language. These terms were mainly borrowed due to the development of 
science and technology, introduction of new economic policy, collectivization. In the article the 
author, considering the terms of this period, analyzes the way of their origination, groups terms 
according to their ways of origination, describes their special characteristics. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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Рассматривается проблема формирования дискурсивной компетенции студентов 

языковых специальностей. Дается определение дискурсивной компетенции студентов, 
рассматривается вопрос компонентного состава дискурсивной компетенцииитехнологии 
способствующие формированию выше указанной компетенции 

Ключевые слова: дискурсивная компетенция; дискурс; типы дискурса, иноязычное 
образование 

 
Оптимизaция учебного процессa,его структуры и содержания – это однa из наиболее 

актуальных проблем в сфере cовременного иноязычного образования. Чем больше 
методических решений, тем результативней поиск новых путей обучения. В поcледнее 
время усиливается коммуникативная направленность в обучении иностранному языку,от 
чего происходит ряд кaрдинaльных изменений целей и содержания обучения 
иностранному языку. Необходимo не просто знать язык, а уметьaдекватно использовать 
его в реальных коммуникативных cитуациях. Таким обрaзом, возникает потребность в 
рaзвитии «дискурсивной компетенции». Прежде чем говорить о дискурсивной 
компетенции, следует сначала проанализировать оcновные понятия, которые 
непосредственно связаны с данным термином. В первую очередь необходимо 
разграничать понятия «компетенции» икомпетентность и рассмотреть коммуникативную 
компетенцию, как базиcнуюcтруктуру, в cостав которой и входит дискурсивная 
компетенция. Наиболее важным в этой работе является понятие дискурс, его природа и 
структура. Говоря о компетенции, cтоит отметить, что ученые зачастую отождествляют 
этот термин с компетентностью. И.А. Зимняя выделяет два варианта cоотношения этих 
понятий - ученые либо дифференцируют их, либо отождествляют, что проиcходит гораздо 
чаще [1] 

В научном мире вcегда было разграничение между знанием и его реализацией, 
поэтому само понятие «компетенция» нельзя назвать новым. Впервые термин 
«компетенция» был введен американским лингвистом Н. Хомским в 1965 г. отноcительно 
знания системы языка, языковых знаков, лексических и грамматических форм, а не 
относительно использования данных знаний в ситуациях реального общения [2]. Н. 
Хомский же продолжал идеи грaммaтизма, которые рaзвивал Ф. де Соссюр. Постепенно в 
отечественной и зарубежной методике появился методический термин «коммуникативная 
компетенция» в противовес «лексической компетенции» Н. Хомского. Другой 
aмериканскийлингвиcт Д. Хаймс, утверждал, что для полноценного общения 
(коммуникативного акта) не доcтаточно обладать только знaниями о системе языка, 
лекcических и грамматических правилах [3]. В отечественной науке о языке термин 
«коммуникaтивная компетенция» был введен в нaучный обиход М.Н. Вятютневым. Он 
предложил понимать коммуникативную компетенцию «как выбор и реализацию программ 
речевого поведения в зависимоcти от способности человека ориентироваться в той или 
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иной обcтановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, 
задач, коммуникативных установок, умения возникающие у учеников до беседы, а также 
во время беседы в процессе взaимной адаптации» [4]. Основой любой компетенции 
являютсязнaния и умения, но компетенция отличается от умений тем, что она связанa с 
пcихологическими оcобенностями, морально-этическими качествами личности. Таким 
образом, под коммуникативной компетенцией понимают способность реализовывать 
лингвистические знaния и умения, выбирая коммуникативное поведение в соответствии с 
целями и ситуацией общения. Вслед за Р. Беллом мы признаем, что коммуникативная 
компетенция является cложной cистемой, наиболее общими компонентами которой 
являются:  лингвистическая компетенция, включающая в себя знaния о лексике, 
грамматике, фонетике, орфографии изучаемого языка; дискурсивная компетенция, 
обозначающая способность построения устных и письменных текстов; прагматическая 
компетенция, включающая cпособность успешно достигать коммуникативные цели; 
стратегическая компетенция, которaя заключaется в умении преодолевать трудности 
компетенции;  социокультурная компетенция, подразумевающая владение и соответствие 
социокультурным нормам. Дискурсивная компетенция является неотъемлемым 
компонентом, без которой невозможноcовершить полноценное межкультурное общение, 
и которая должна формироваться у учaщихся, что отмечается отечественными и 
зaрубежными учеными, тaкими как Н. Boyer, М. Canale, J.A. vanEk, S. Moirand, S. 
Savignon, J. Sheils, M. Swain, H.G. Widdowson, Л.В. Каплич, М. Олштейн, С. Савиньон, М. 
Селсе-Мурсия, П.В. Cысоев, H.B. Елухинa, О.И. Кучеренко, О.Г. Поляков, Ю.А. Синицa, 
Е.В. Тихомирова и др. Так как термин «компетенция» является ключевым, стоит скaзaть, 
что мы вслед зa А.В. Хуторским определяем его как заранее заданное требование, 
которым должен обладать специалист, для того чтобы его деятельность былa 
эффективной и продуктивной [5]. Что каcается дискурсивной компетенции студентов 
языкового вуза, то здесь мы определяем ее как набор знаний и умений, которым должны 
обладать студенты, изучающие иностранный язык, для того чтобы логически излагать 
мысли, создавая грaммaтически и лексически корректный текст, 
aдекватныйкоммуникaтивнойcитуaции, а тaкже для корректной интерпретации текста. 
Несомненно, понятие «дискурс» является не последним по значимости при определении 
дискурсивной компетенции. Это cвязано с изменением в последнее время отношения к 
«дискурсу» и к «тексту». Ранее эти два термина в лингвистической литературе были 
равнозначны и использовались параллельно. В настоящее время ученые лингвисты 
разграничивают эти два понятия и определяют текст как продукт речевой деятельности, 
вырaженный в устной или письменной форме, являющийся цельным и связным. Дискурс 
же воспринимается как сложное коммуникaтивное явление, как «совокупность всего 
говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстaновке в ту или другую эпоху 
жизни данной общественной группы» [6], или, как текст погруженный в жизнь, согласно 
определению Н.Д Аратюновой[7]. Одним из ключевых знаний, которым должны обладать 
студенты, изучающие иностранный язык, – это знание о типах и категориях дискурса. 
В.И. Карасик определяет cледующие категории дискурса: 1) участники коммуникации 
(категория, включaющaя в себя статуснo-ролевые и ситуативно-коммуникативные 
характеристики); 2) условия коммуникации (кaтегория, определяющaя сферу общения, 
коммуникативнyю среду); 3) организация коммуникaции (кaтегория, определяющая 
мотивы, цели и стратегии общения, контроль общения и вариативность коммуникативных 
средств); 4) способы коммуникации (категория, определяющая стиль и жанр) [8]. В.И. 
Карасик также определяет два типа дискурса – личностно-ориентировaнный и статусно-
ориентировaнный. Первый существует в виде бытового (обиходного) и бытийного 
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(философский и художественный диалог) общения, а второй – в виде ролевого общения в 
соответствии со сферами деятельности, например, массово-информационный, 
политический, деловой, научный, педагогический, военный, спортивный, религиозный, 
юридический и другие виды статусно-ориентировaнного дискурсa [9]. Знание о типах и 
категориях дискурса подразумевает следующийсостав дискурсивной компетенции: 
умение определять участников общения, умение определять сферу коммуникативной 
ситуации (бытовая или профессиональная), умение пользоваться определенными 
лексическими и грамматическими нормами соответственно коммуникативной ситуации, 
умение выделять мотивы и цели общения, умение выстраивать cтратегию общения, 
умение контролировать общение.: умение организовывать последовательность 
предложений так, чтобы они представляли связный текст; умение использовать языковые 
средствa в соответствии с типом создавaемого текстa; умение стилистически корректно 
оформлять текст, умение планировать текст, умение прогнозировать коммуникативную 
уместность тех или иных речевых cредств; умение структурировать текст в соответствии с 
особенностями жaнра текстa и особенностями его функционального стиля. Учaщиеся 
должны также обладать: – знаниями о синтаксических и грамматических правилах, о 
типах текста, о стилях текста. Определив состав умений дискурсивной компетенции, мы 
предлагаем технологии по ее формированию:  

На практике электронная почта активно используется в обучении иностранному 
языку. Так, например, в исследовании Апалькова В.Г. (2008) рассматривается вопрос 
формирования межкультурной компетенции обучающихся посредством электронной 
почты. По его определению, электронная почта - это «одна из современных 
информационных технологий, предлагающих неограниченные возможности для обучения 
иностранному языку и культуре страны изучаемого языка через контакт с 
представителями разных стран и культур» (Апальков В.Г., 2008)[10]. Иными словами, это 
образовательная технология, на основе которой обучающиеся, неограниченные 
расстоянием, могут обмениваться электронными письмами. 

Использование электронной почты в обучении иностранному языку протекает в виде 
телекоммуникационного проекта. Как правило, преподаватель задает определенную тему 
для телекоммуникационного проекта, направленного на различные виды учебно-
познавательной и исследовательской деятельности с помощью электронной почты, 
определяет временные рамки проекта в зависимости от количества участников и 
запланированного результата. Проведение телекоммуникационных проектов 
осуществляется под руководством кураторов, определяющих содержание и сроки 
реализации проекта (Кудрявцева Л.В., 2007)[11]. 

В образовательных целях электронная почта может использоваться для: 
• обмена опытом между обучающимися из разных городов/стран; 
• позиционирования себя как представителя своего города/ страны/культуры; 
• описания, наблюдения, обоснования результатов проведенного исследования; 
• запроса необходимой информации. 
Особого внимания заслуживает написание личного письма средствами электронной 

почты с целью изучения культуры страны изучаемого языка. В данном случае язык 
письма может как формальным, так и неформальным в зависимости от возраста и статуса 
собеседника. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что электронная почта 
обладает следующими функциональными признаками: 

• общение строится по схеме «Я - Всем», «Все - Мне»; 
• общение не ограничено временем и расстоянием; 
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• можно использовать для развития умений письма и чтения. 
Веб-форум (англ. web-forum) - это одна из современных информационных и 

коммуникационных технологий, которая позволяет организовать процесс общения в 
рамках одного веб-сайта. Веб-форум представляет собой совокупность веб-страниц, 
предназначенных для обсуждения ряда пользователей сети Интернет. Для начала работы с 
веб- форумом также необходимо пройти процесс регистрации: заполнить анкету, выбрать 
аватар (фотографию), создать логин и пароль. Пользователи могут самостоятельно 
создавать темы для обсуждения, писать сообщения, комментировать ответы других 
участников веб-форума, задавать вопросы и получать соответствующие ответы. История 
сообщений остается на веб- форуме продолжительное время, и доступно всем 
пользователям сети Интернет. Обычно веб-форум имеет четко оформленную структуру: 
раздел делится на темы, а темы в свою очередь на сообщения. В каждом сообщении будет 
указано имя автора, тематика, дата и время публикации сообщения, электронная подпись 
автора. 

Веб-форумы позволяют публиковать как публичные сообщения в соответствующих 
темах, так и личные, адресованные конкретному собеседнику, которое будет доступно 
только ему. В этом случае общение будет напоминать аналогичное посредством 
электронной почты. Общение на основе веб-форума, как правило, происходит в 
асинхронном режиме, что позволяет подготовить хорошо обдуманный ответ в течение 
неограниченного времени. Большую популярность веб-форум снискал в использовании у 
крупных коммерческих организаций как средство общения с клиентами, так называемой, 
технической поддержкой. Отличительной особенностью веб-форума является простота в 
навигации, обеспечиваемая наличием поисковой системы по темам, разделам и 
сообщениям. 

В обучении иностранному языку веб-форум как и электронная почта является 
хорошим инструментом организации телекоммуникационного проекта, так как его 
участники могут общаться между собой на интересующую тему, делиться опытом, 
аргументировать свою точку зрения, задавать вопросы и т.д. на иностранном языке. В 
методическом плане веб-форум имеет огромный потенциал использования, так как 
позволяет: 

• задавать тему для коллективного обсуждения; 
• решать задачи проблемного характера общими усилиями; 
• аргументировать свое мнение и оспаривать мнения других собеседников; 
• провоцировать участников общения на ответные действия; 
• включать сторонние источники информации (Полат Е.С., 2002; Усачева О.Ю., 

2010; Biesenbach-LucasS., 2004; Chong, S.M., 1998; DringusL.P., EllisT.J., 2004; HampelR., 
HauckM., 2004; Hanna В., NooyJ., 2003; HenriF, 1992; WuD., HiltzS.R, 2004). 

В качестве дифференциальных признаков веб-форума от других технологий в 
обучении иностранному языку выделяют: 

• неограниченный доступ к содержанию веб-сайта - нет ограничения по объему 
публикуемого сообщения, что способствует развитию умений письма (например, 

• написание аргументационного эссе) и социокультурных умений (дискуссия 
обычаев и традиций) и т.д.; 

• наличие обратной связи позволяет вести диалог/полилог между участниками веб-
форума на иностранном языке; 

• персональная/имперсональная адресация при общении заключается в возможности 
комментирования как общей темы веб-форума, так и отдельного сообщения; 
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публичность/приватность общения определяется самим автором сообщения в 
зависимости от того хочет ли он сделать сообщение для всех или только конкретному 
собеседнику; 

• совмещение режимов синхронной и асинхронной коммуникации, что позволяет 
участникам веб-форума детально продумать сообщение до его написания, подобрать 
подходящую лексику и грамматичексие конструкции; 

• единоличное авторство каждого сообщения позволяет оценивать каждого 
участника общения с точки зрения его активности и языковой корректности; 

• хронологическое размещение сообщений способствует использованию веб-форума 
в качестве инструмента пошагового алгоритма методики формирования иноязычной 
дискурсивной компетенции во всем многообразии ее компонентов (Черкасов А.К., 
2012)[12]. 

В настоящее время веб-форум, несмотря на свою принадлежность к технологиям 
сети Интернет первого поколения, активно используется наравне с технологиями Веб 2.0. 
Главным конкурентом веб форума является блог-технология, не уступающая ему по 
популярности. 

Блог-технология (англ. \veb-blog) является социальным сервисом технологий Веб 
2.0, поскольку создает условия для общения между людьми со схожими интересами и 
увлечениями, в независимости от того, на каком расстоянии они находятся. Блог-
технология представляет собой личную страничку пользователя, своего рода дневник или 
журнал, в котором тот может по своему желанию размещать помимо текстового 
материала фото, аудиозаписи, видеозаписи, а также ссылки на различные ресурсы в сети 
Интернет. Обычно блог-технологию создает и модерирует один человек. Посетители 
блога могут отреагировать на информацию, размещенную в авторском блоге, оставив 
комментарии. Блог имеет линейную структуру, сообщения в блоге располагаются в 
хронологическом порядке на одной странице, одно за другим. 

Создание и чтение блогов, по сути, два разных по направленности процесса. 
Большинство людей создают собственные блоги для того, чтобы позиционировать себя 
как личность, освещать основные события, происходящие в их жизни, городе, стране или 
мире, ну, и, конечно же, для общения. В обучении иностранному языку используют три 
вида блогов, а именно: блог преподавателя, личные блоги обучающихся, и блог учебной 
группы. 

Следует подробнее рассмотреть содержание, особенности и методический 
потенциал каждого из них. Блог учителя создается и моделируется преподавателем 
иностранного языка. В нем может содержаться информация личного характера о хобби, 
интересах, путешествиях, проведенном отпуске преподавателя. Тем самым блог 
преподавателя служит образцом по созданию личных блогов для обучающихся. На блоге 
преподавателя может быть размещена информация об учебной программе, изученный 
учебный материал, ссылки на дополнительные источники информации для изучения во 
внеаудиторное время, домашнее задание и многое другое. На основе блога преподавателя 
можно развивать умения чтения у обучающихся. 

Обучающиеся могут создавать личные блоги по образцу блога преподавателя, 
публикуя на них информацию о себе и своих родственниках, интересах и увлечениях, 
достижениях в спорте, учебе или работе и т.д. Добавлять новую информацию 
обучающиеся могут каждую неделю, освещая в них основные события в личной жизни, 
читать блоги одногруппников и комментировать их сообщения. Более того, личные блоги 
обучающихся можно использовать как электронное портфолио, отражающее список 
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личных достижений. На основе личных блогов обучающихся можно развивать умения 
письменной речи и умения чтения. 

В блоге учебной группы комментарии обучающихся публикуются на одной 
странице в хронологической последовательности. Данный вид блога предоставляет 
возможность изучения групповой дискуссии, ознакамливаясь с разносторонними 
мнениями. 

Отдельно отметим, что блог-технология может использоваться при формировании 
грамматических и лексических навыков. Например, преподаватель может дать задание 
написать в блоге аргументационное эссе, используя лексику, изученную в аудиторное 
время. Затем каждый обучающийся заходит и читает блог своего друга, после чего 
комментирует прочитанное используя оговоренные с преподавателем грамматические и 
синтаксические конструкции. 

В методическом плане потенциал блог-технологии кажется неограниченным: 
• формирование лексических и грамматических навыков; 
• развитие речевых умений и формирование языковых навыков; 
• формирование орфографических и пунктуационных навыков; 
• использование разных стилей речи; 
• следование структурному содержанию текста; 
• использование различных форматов текста (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009, 

2010; Филатова А.В., 2009; Kennedy К., 2003; Lowe С., 2006; Richardson W., 2003; 
Warschauer М., 2002) 

Вики-технология (англ. wiki) представляет возможность одному человеку или 
группе создавать и публиковать информацию в сети Интернет. В большей степени 
опубликованный материал носит научно-популярную принадлежность. Главными 
особенностями вики-технологии является ее полилингвальность - информационный 
материал сразу представлен на нескольких языках мира, и многопользовательский режим 
работы, позволяющий любому зарегистрированному пользователю редактировать уже 
имеющуюся информацию. Считается, что, таким образом, создается достаточно полный и 
надежный информационный материал, в котором отражены разные позиции по основным 
направлениям. Навигация по вики-технологии осуществляется с использованием 
гиперссылок, позволяющим переходить по веб-страницам, так или иначе связанными с 
интересующей тематикой. Безусловно, самым популярной вики-технологией является 
онлайн-энциклопедия Википедия (Wikipedia.org), которая появилась в 2000 году. Впервые 
автором веб-страницы мог стать любой пользователь сети Интернет. 

Методический потенциал использования вики-технологии в обучении ИЯ 
рассматривался в работах отечественных и зарубежных ученых (Кудрявцева JI.B., 2007; 
Раицкая JI.K., 2007; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009, 2010; Bloch J., 2007; Godwin-
Jones R.,2003; Kessler G., 2009; Mattison D., 2003; Schwartz L., ClarkSh., Cossarin M., 2004; 
Warschauer M., 1997).Ha основе вики-технологии можно развивать умения чтения и 
письма. Особенности вики-технологии позволяют создавать коллективные творческие 
проекты внутри одной группы обучающихся, если установлены ограничения по доступу к 
вики-странице. Использование вики-технологии в академических целях значительно 
расширяет рамки самостоятельной деятельности обучающихся, что в свою очередь 
способствует развитию творческого мышления: 

• актуализация информации - совместное редактирование информационного 
материала с целью получения достоверной информации; 

• расширение информации - подкрепление текста разными мнениями, 
фотографиями, аудио, видеозаписями и т.д.; 
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контекстуальность информации - связь описываемых событий с местом и временем; 
• толерантность - информация не должна носить оскорбляющий и навязывающий 

характер. 
Подкаст - это технология Веб 2.0, позволяющая прослушивать, просматривать, 

создавать и распространять образовательный контент в виде аудио- и видеозаписей в сети 
Интернет. Подкаст в отличие от теле- или радиовещания предлагает асинхронную форму 
общения. Возможность скачивания подкаста на персональный компьютер позволяет 
прослушивать/просматривать аудио/видеозапись в любое удобное для обучающихся 
время. Обычно подкасты посвящены какой-то определенной теме, неограниченны по 
длительности, могут быть аутентичными или же учебными, созданными специально для 
учебных целей. Для того чтобы создать подкаст, необходимо пройти процесс регистрации 
на сервере подкастов, например podomatic.com, записать свой монолог или диалог с 
помощью микрофона и опубликовать запись на странице подкаста. Найти уже записанные 
подкасты можно на том же сервере, зайдя в директорию подкастов или же воспользуясь 
поиском. В обучении иностранному языку подкасты используются для развития умений 
аудирования и говорения (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009, 2010; Соломатина А.Г., 
2011; Кошеляева Е.Д., 2010; Биёепеу в., Носк1у М, 2008). Преподаватели иностранного 
языка могут размещать подкасты с лекциями и домашним заданием. Обучающиеся же 
выполнять домашнее задание в виде презентации, записывая себя и публикуя свойподкаст 
для оценки преподавателем или для других обучающихся. Подкаст является уникальным 
средством развития монологической речи, повышает мотивацию обучающихся и 
привносит разнообразие в обучение иностранному языку. 

В качестве преимуществ подкаста как технологии Веб 2.0, активно использующейся 
в обучении ИЯ, можно выделить: 

1.Аутентичность информационного материала позволяет использовать подкасты 
практически на любом этапе изучения ИЯ, в том числе и продвинутом. Примерами 
аутентичных подкастов могут служить записи речей знаменитых политиков, актеров, 
музыкантов и т.д. Как правило, такие подкасты сопровождаются письменным текстом, что 
облегчает понимание иноязычной речи. 

2.Актуальность информационного материала заключается в регулярном обновлении 
директории подкастов новыми аудио и видеозаписями. Подписка на интересующую 
тематику подкастов позволит быть в курсе последних событий, происходящих во всем 
мире. 

3.Простота в использовании позволяет скачивать подкасты на персональный 
компьютер и записывать свои собственные, не обладая специфичными навыками работы с 
компьютерной техникой. 

4.Индивидуализация обучающихся при работе с подкастами позволяет использовать 
их во внеаудиторное время, выбирая темп и языковую сложность усвоения учебного 
материала в зависимости от цели обучения. . 

5.Интерактивность заключается в ответной реакции на прослушанную аудиозапись 
или просмотренный видеоролик, когда обучающийся создает собственный подкаст по 
образцу существующего, комментируя услышанное или увиденное. Таким образом, 
обучающийся это не просто реципиент информации, а ее автор. 

6.Творческая направленность процесса создания подкастов позволяет обучающимся 
использовать разнообразие языковых и стилистических средств для передачи 
информации, учитывая многоплановость мнений по обсуждаемому вопросу. 
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7.Эмоциональная составляющая довольно ярко выражена по сравнению с другими 
информационными и коммуникационными технологиями. Эмоции передаются 
посредством тембра голоса, жестикуляцией, мимикой и т.д. 

Подкасты наряду с другими современными информационными и 
коммуникационными технологиями создают уникальную образовательную платформу, 
позволяющую решать конкретные задачи при обучении иностранному языку. 
Современная система образования благодаря использованию ИКТ носит адаптивный 
характер, адекватно подстраиваясь под новые образовательные технологии. Формируемые 
на основе ИКТ знания, умения и навыки выходят далеко за рамки иноязычной 
коммуникативной компетенции, способствуя не только формированию ее основных 
компонентов, но и личных качеств, таких как готовность к социализации, мобильность в 
общении, уверенность в своих силах, способность к коллективной работе и др. 

Огромный методический потенциал перечисленных современных информационных 
и коммуникационных технологий позволяет применять их в процессе развития 
дискурсивных умений. Современная коммуникация посредством ИКТ отличается своей 
масштабностью. Таким образом, количество участников общения может варьироваться до 
бесконечности. Однако существуют некоторые ограничения, связанные со спецификой 
той или иной технологии. Так, например, использование электронной почты 
подразумевает, как правило, наличие двух участников общения. Исключением из этого 
является написание одного и того же письма нескольким получателям (список рассылки). 
Использование вики-технологии позволяет участвовать в создании информационного 
материала неограниченному количеству пользователей. Хотя если необходимо ограничить 
круг людей, имеющих доступ к редактированию и просмотру веб-страницы, то можно 
создать список допущенных пользователей, либо установить пароль доступ.В 
стилистическом плане наблюдается использование смешанных типов дискурса. Так, 
например, в одном тексте можно встретить и разговорный, нейтральный и деловой стиль 
языка. Использование разных типов дискурса объясняется многоплановостью 
информационного материала, рассчитанного на любого реципиента с разной языковой 
подготовкой. Значительное превосходство коммуникации на основе ИКТ придает 
разнообразие форматов сообщения - это и обычный текст, и графические изображения, 
мультимедийные файлы и т.д. Эмоциональность и значимость сообщения передается 
привычными нам интонацией, мимикой и жестами в подкастах, или же использованием 
различных шрифтов, знаков препинания в электронных письмах, на веб форуме, в блог и 
вики-технологиях. Особый интерес вызывает система смайлов, образованных из знаков 
препинания, передающих настроение автора сообщения. 
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Түйін 

Жоғары тілдік мектеп оқушыларының дискурстық дағдыларын дамыту мәселесі 
болып саналады. термин «дискурстық құзыретіне» анықтамасы беріледі; оның құрылымы 
талқыланды, сондай-ақ жоғары тілдік мектеп оқушыларының дискурстық дағдыларын 
тізімі әзірленді. Негізгі сөздер: коммуникативтік құзыреттілік; дискурс; дискурстық 
құзыреттілік; дискурстық дағдылары; дискурс түрлері. 

 
Summury 

The issue of the development of discursive skills of high language school students is 
considered. The definition of the term “discursive competence” is given; its structure is 
discussed, and a list of discursive skills of high language school students is developed. Key 
words: communicative competence; discourse; discursive competence; discursive skills; types of 
discourse 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

 
Давлетова А.А., 

к.пс.н., доцент Академии Кайнар, Алматы  
почетный член РОО «Казахское психологическое общество»,  

профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ), 
член-корреспондент Международной  

Академии Психологических наук (МАПН) 
 

В статье рассматривается о психологических детерминантах противодействия 
коррупции.  

Ключевые слова: детерминанты, коррупция, противодействия, культура личность, 
антикоррупция.  

 
Одной из приоритетных задач построения демократического общества на 

сегодняшний день является борьба с коррупцией. Модернизации системы управления 
государством и снижения коррупционной составляющей посвящены с 1 по 15 шагов 
«Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» реализуемого 
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по инициативе Президента страны, Председателя партии «Нұр Отан» Н.А. Назарбаева. 
Шаг № 13 этого плана и Программа противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 
2015-2025 годы посвящены предупреждению и профилактике коррупционных действий со 
стороны госслужащих [1].  

За последнее время в решении этой задачи наметились позитивные перемены. Об 
этом свидетельствует принятие ряда специальных нормативных правовых актов, 
посвященных противодействию коррупции [2-4]. Однако, несмотря на принятые меры, 
государственная антикоррупционная политика не достаточно полно улучшила положение 
дел в данной области. Так как коррупция – только в последствиях правовая и 
экономическая проблема, а в корне она сугубо психологическая и общечеловеческая [5]. 

Это требует глубинного исследования причин коррупционных отношений и 
коррупционного поведения казахстанских граждан, что позволит сформировать 
комплексную стратегию противодействия коррупции, включающую, в том числе и 
формирование нетерпимого отношения общества к коррупционному поведению. Научная 
картина коррупции как сложнейшего социально-психологического феномена призвана 
содействовать разработке и реализации антикоррупционной культуры и произвести 
фундаментальные сдвиги в общественном, групповом и индивидуальном сознании 
казахстанцев. 

Поставленная задача не может быть успешно решена без систематического 
целенаправленного участия институтов гражданского общества. На сегодняшний день в 
Казахстане отсутствует социально-психологическая основа для гражданского участия в 
противодействии коррупции, не достаточно сформированы конкретные механизмы 
взаимодействия государственных и негосударственных структур в этой области, не в 
достаточной мере выработаны способы вовлечения институтов гражданского общества в 
противодействие коррупции и активизации их деятельности в этом направлении. 

Под антикоррупционной культурой личности в нашем исследовании понимается 
интегративное качество, включающее устойчивые ценностные установки на проявление 
личностью активной гражданской позиции относительно коррупции, а также 
компетенции, необходимые для правового поведения.  

Исследование коррупции в настоящее время является предметом специального 
изучения в различных общественных науках. Особенно активно изучением проблем, 
связанных с коррупцией, до настоящего времени занимались правоведы и экономисты. 
Однако, исследований, в которых коррупция рассматривалась бы с позиций 
психологической науки, как психологическое явление современного казахстанского 
общества, несмотря на их несомненную теоретическую и практическую 
востребованность, явно недостаточно. Разработка проблемы антикоррупционной 
культуры личности до сих пор не получила должного развития на общепсихологическом 
уровне анализа, на что указывают В.П. Зинченко, А.Р. Ратинов, В.Л. Васильев, О.В. 
Ванновская, Д.Д. Дуйсенбеков, Болеев Т.К. и другие авторы. Исследовались, главным 
образом, функциональные составляющие коррупционного поведения, тогда как 
психологические механизмы антикоррупционной культуры как неотъемлемой части 
общей системы сознания и самосознания человека почти не затрагивались в 
общепсихологических исследованиях.  

Вышеизложенные положения выступают весомыми аргументами, 
обусловливающими необходимость исследования социально-психологического феномена 
коррупции в казахстанском социуме и разработки целостной системы знаний как 
инструмента изменения общественного сознания и поведения граждан, а также 
формирования антикоррупционной культуры в обществе. Вместе с тем, практически 
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незатронутыми остались вопросы, связанные с разработкой психологического 
инструментария диагностики антикоррупционной устойчивости личности, основанного на 
научно-обоснованном комплексном использовании. Проведенные учеными РОО 
«Казахское психологическое общество» исследования показывают эффективность 
проведения набора уникальных тестов-анкет, которые направлены на выявление 
комплексной информации о личности лидера, руководителя, менеджера. 

Далее хотелось бы обратить ваше внимание на программы, составленные учеными 
РОО «Казахское психологическое общество», почетным членом которого я являюсь.  

1. Дагностическая программа для ЭВМ «Система мониторинга госслужбы 
«Hyzmet» (свидетельство о государственной регистрации права на объект авторского 
права в Департаменте по правам интеллектуальной собственности №0422 от10.03.2016г.),  

Система мониторинга госслужбы «Hyzmet» позволяет выявлять уровень 
антикоррупционной устойчивости личности, как системного свойства, проявляющегося в 
способности осуществлять выбор между криминальным и законопослушным поведением.  

Сочетание в рамках методики субъективного, объективного и проективного 
психодиагностических подходов повышает надежность результатов тестирования, 
выявляя степень антикоррупционной устойчивости на эмоциональном, когнитивном и 
ценностном уровне.  

Основные технические характеристики: программное обеспечение написано с 
использованием скриптовых языков программирования, работает при наличии на 
компьютере или сервере интерпретатора данного скриптового языка. Использует 
основные стандарты программирования. Язык программирования: PHP, Python. Тип 
реализующей ЭВМ: Серверная ЭВМ. 

Посредством применения «Hyzmet» исследование следующих личностных 
характеристик кандидата – самодостаточность, структура ценностных ориентаций, 
саморегуляция деятельности позволяет получить диагностические данные для анализа: 

• комплексной информации о личности лидера, руководителя, менеджера; 
• степени пригодности кандидата на должность, сопряженную с возможностями 

злоупотребления служебным положением; 
• антикоррупционной устойчивости руководителей, выполняющих свои 

должностные обязанности в условиях внешнего давления; 
• аттестационных характеристик кадрового ресурса, предназначенного для 

последующего назначения на должности, условия деятельности в которых сопряжены с 
коррупционным давлением. 

2. Обучающая программа «Формирование антикоррупционной культуры 
общественности, молодежи» - система образовательных мероприятий, направленных на 
развитие способностей, мотивации, уровня самооценки, антикоррупционной устойчивости 
слушателей. Программа разработана с учетом динамики политических преобразований и 
мировоззрения граждан в формате общенациональной идей «Мәңгілік ел».  

Цели: 
• Формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на 

этой основе гражданской позиции по отношению к данному феномену; 
• Развитие антикоррупционной культуры слушателей.  
Задачи: 
- Повышение мотивации, уровня самооценки и антикоррупционной устойчивости 

слушателей; 
- развить правовую культуру личности, способствующую противодействию 

коррупции; 
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- вооружить знаниями, умениями и навыками по противодействию коррупции; 
- сформировать устойчивые психологические механизмы антикоррупционного 

поведения участников программы. 
Таким образом, все вышеизложенное актуализирует необходимость эффективного 

противодействия коррупции и настоятельно выдвигает на первый определение 
психологических детерминант антикоррупционной культуры личности, разработку 
диагностической программы антикоррупционной устойчивости личности, разработку и 
внедрение обучающей программы «Формирование антикоррупционной культуры 
общественности, молодежи», выработку рекомендаций по активизации гражданского 
участия в противодействии коррупции. Отмечая, актуальность формирования 
антикоррупционной культуры с учетом профессиональных особенностей, ученые и 
специалисты Казахского психологического общества вносят свой посильный вклад в 
реализацию Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, в 
которой государством сделан особой акцент на устранение и минимизацию причин и 
условий, порождающих коррупционное поведение в различных сферах 
жизнедеятельности общества. В данном труде мы описали лишь малую часть большой 
работы, проводимой сотрудниками Казахского психологического общества под 
руководством доктора психологических наук, профессора Перленбетова М.А. 
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Түйін 

Бұл жұмыс РҚМ «Қазақ психологиялық қоғамының» ғалымдар жасаған 
бағдарламаны сипаттайды: 1. Азаматтық қызметке мониторинг жүйесі «Hyzmet» - 
Қылмыстық және заңға бағынатын мінез-құлық арасындағы таңдау жасауға қабілеті 
көрінеді жүйе меншік, сондай-ақ жеке тұлға сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақтылығы 
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Бір дағдыларын дамытуға бағытталған білім беру қызметін жүйесі, мотивация, өзін-
өзі бағалау, тыңдаушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақтылық - 2.Oқыту 
бағдарламасы «қоғамдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетің қалыптастыру, 
жастар». 

Бағдарламалар ««Мәңгілік ел» Ұлттық идеялар форматында саяси өзгерістер және 
әлемдік азаматтардың динамикасы бейімделген 

 
Summary  

This work describes a program created by the scientists of the NGO "Kazakh 
Psychological Society": 1.  Monitoring system of civil service «Hyzmet» - allows you to identify 
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the level of anti-corruption sustainability of personality as a system property, which manifests 
itself in the ability to make a choice between criminal and law-abiding behavior. 

2. Training program "Formation of public anti-corruption culture, youth" - a system of 
educational activities aimed at developing the skills, motivation, self-esteem, anti-corruption 
sustainability of listeners. 

Programs tailored to the dynamics of political change and world citizens in the format of 
the national ideas "Mangilik el." 

  
 

АБАЙТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ КӨКЕЙКЕСТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Жүнісова Мақпал Сайлаубекқызы, 
     Қайнар Академиясы, Алматы 

 
Мақалада Абайтану ғылымының көкейкесті  мәселелері туралы қарастырылған.  
Түйін сөздер: Абай, Абайтану ғылымы, мұра, қазақ әдебиеті.  

 
Қазақ әдебиеті тарихы ғылымының іргелі саласының бірі-абайтанудың қалыптасу 

процесі мен зерттелу тарихының жайы да елеулі еңбекті талап етеді.Бұл саланың негізгі 
зерттелу нысаны болып отырған Абай мұрасын тану,бағалау жайы революцияға дейін-ақ 
басталып, бүгінгі күнге дейін үздіксіз зерттелу үстінде. Абай мұрасының зерттелу процесі 
ертеректен басталғанымен, ол негізінен екі түрлі жолмен жүргілізіп келеді. 

Ұзақ жылдар бойы толассыз әрекет етудің нәтижесінде ақын мұрасы жайлы 
жазылған, жарияланған, зерттеу жүргізілген әр түрлі сипаттағы деректер көзі қазірдің 
өзінде 4 мыңға жуық. Абай мұрасы туралы осындай орасан зор көлемдегі деректер сан 
жағынан ғана емес, сапа жағынан да ғылыми-зерттеу дәрежесі артып отырған қазіргі кезде 
абайтанудың зерттелу тарихы мен қалыптасу жолы қандай болды деген сұрақтардың тууы 
орынды. 

Абай шығармалары мен  ол мұра жайлы зерттеулік пікірлер 1889 жылдан бастап 
ресми баспасөздерге жариялану, танылу тарихын  ғылыми тұрғыдан біртіндеп аша түсу 
әрекеті біздің әдебиетімізде 50-жылдардан бастап сөз етіле бастады. Яғни Абай мұрасын 
тану немесе абайтану тарихының зерттелуі жөніндегі ой-пікірлер төрт салаға бөлінді: 

1. Абай  мұрасының бір саласын арнайы зерттеу; 
2. Абай мұрасына айрықша көңіл бөлді;  
3. Абайтану саласының жалпы қалыптасу жолын шолумен шектелді; 
4. Абай шығармаларының басталуы мен жариялану тарихына тоқталуды мақсат етті. 
Бұл іспетті ізденістер Абай мұрасының жалпы зерттелу тарихы жөніндегі күрделі 

тақырыпты арнайы түрде зерттеу қажеттігін күн тәртібіне қоя білді. Бірақ бұл мәселе 
жайлы әуелде жаңа түрде, соңынан тікелей пікір қозғаған ойлар төркіні алғашқы 
ізденістің бастамасы ғана болды да, Абайдың әдеби мұрасының зерттелу тарихының жайы 
туралы арнайы түрдегі зерттеу жұмысы нақты қолға алынбай келді. Мұндай жағдай тек 
қазақ әдебиетінде ғана орын алып отырған құбылыс емес, ұлттар әдебиетінің тарихындағы 
ортақ кемшілік. 

Ал қазақ әдебиеті жағдайында бұл тақырып алғаш рет «Абайды тану тарихынан» 
деген атпен, жалпы ақын мұрасының зерттелу тарихынан қысқаша шағын шолу пікірлер 
Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Есмағамбет Исмайылов, М.С.Сильченко, Әбіш 
Жиреншиндер тарапынан көтерілді. Ақыры келіп, М.Әуезов пен Қ.Жұмалиев тарапынан 
бұл тақырыпты арнайы түрде зерттеу қажеттілігі ұсынылды. Осы тұстан бастап бұл 
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тақырып төңірегінде көптеген мақала, зерттеулер шоғырлана түсті. Х.Сүйіншәлиев 
университеттер мен педагогикалық институттарда оқытылып келе жатқан     «Абайтану 
тарихынан» арнайы курс пен семинарға арнап бағдарлама жасады. Ал Т.Кәкішев қазақ 
әдеби сыны тарихы жөніндегі іргелі зерттелу жұмысында жалпы қазақ әдебиетіндегі 
сынның тарихы мен абайтану тарихын жалғастыра баяндайтын «Оңаша отау» (1982) 
кітабында көптеген тың пікірлерін ортаға салды. 

Абайтану курсын оқыту үшін ең әуелі Абай мұрасы жөніндегі жазба деректерді 
тұтас қамтитыны картатекалық жұмыс жүргізіп, соның негізінде ұлы ақын мұрасы туралы 
хронологиялық принципке негізделген толық, дербес библиографиялық көрсеткіш жасап 
шығу қажет болды. Бұл міндет сонау 30-жылдардың аяғында-ақ қойылғандықтан, ақын 
мұрасы туралы тұңғыш библиографиялық көрсеткіш Е.Исмайылов, Қ.Бекхожиннің  
еңбектерінде жарық көрді. Соңынан 1889-1945 жылдар аралығындағы баспасөзде 
жарияланған деректердің біршама түгел қамтуға тырысқан  Абай мұрасы туралы 
библиографиялық көрсеткіш (970 дерек көзі қамтылған) Н.Сәбитов тарапынан түзелді. 
Аталмыш библиографиялық көрсеткіштің жарық көру себебі-Абай мұрасына қатысы бар 
әр түрлі деректер мен зерттеу еңбектерінің көбейіп қорлануына байланысты еді.  

Соңғы жылдарда да Абай мұрасы жайлы жазылған еңбектер саны молыға түсуде . 
Осы себептен де өткендегі библиографиялық көрсеткіштерде қамтылмаған деректер мен 
соңғы жылдарға дейін жарияланғандарды мүмкіндігінше толық қамти отырып, үш жарым 
мыңнан астам картотекаға түскен жазба деректерге сүйеніп, алғаш рет Абайға арналған 
толық, дербес библиографиялық көрсеткіш құрастырылды. Еңбек, негізінен 
хронологиялық принцип тұрғысынан жасалды да, «Абай Құнанбаев. Библиографиялық 
көрсеткіш» деген атпен 1965 жылы «Қазақстан» баспасынан жарық көрді. Мұндағы 
хронологиялық принципті басшылыққа алудағы себеп- толассыз қалыптасу үрдісіндегі 
абайтанудың жалпы даму тарихын, әр жылдардағы зерттелу дәрежесін көрсету болатын. 
Бұлай етпейінше, Абай мұрасының зерттелу тарихында орын алған әр қилы танымдар 
сырын біліп , болмысын тану қиынға соғар еді. 

1970 ж. Абайдың туғанына 125 жыл толуына орай шығармаларының жинағын шет 
тілдерде кітап етіп бастыру ісі жандана түсті. 

Орыс тілінде Абай шығармалары 1940 жылдан бастап он бес рет жеке кітап болып 
басылды. 1945-1960 жылдардың басында Абай шығармалары жеке жинақ болып 
Ташкентте өзбек тілінде, Қазанда татар тілінде, Ашхабадта түрікмен тілінде, Бішкекте 
қырғыз тілінде, Улан-Баторда моңғол тілінде, Пекинде қытай тілінде, Прагада чех тілінде 
басылып шықты. 1970 ж. Киевте украин тілінде, Ереванда армян тілінде, Минскіде 
белорус тілінде, Кишиневте молдаван тілінде, Ригада латыш тілінде жарық көрді. 1970 ж. 
Мәскеуде “Прогресс” баспасында араб, ағылшын тіліндерінде шығармаларының жинағы 
басылды. 

Абай мұрасын тануда, бағалауда айрықша мәні бар елеулі белгілердің бір саласы-
Абайға арналған өлеңдер мен дастандарға байланысты болып келеді. Халықтың ұлы 
ақынға деген ыстық ықылас сезімі ұрпақ сыйы, әсіресе,  арнау өлеңдерінде ерекше 
байқалуы себепті, бұларды өз алдына жеке топтастырған. Қолжазба күйінде 20 баспа 
табақтан астам. Бұларды да хронологиялық жүйе негізінде әр жылдар мерзімі бойынша 
орналастырған. Аз-көп болсын жалпы Абай туралы ақын замандастары мен көз көрген 
кісілердің ақын өмірі мен шығармалары жөніндегі хатқа түскен естеліктерді де ретіне 
қарай өз алдына жүйелеп топтастыру қажеттілігі туып отыр. Абай туралы жазылған 
бұрынғы-соңғы естеліктерді жинап, архив қазынасынан екшеп, өз алдына топтастырып 
жариялауда архивтанушы, аса еңбекқор, ҚР ҰҒА М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер 
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институтындағы абайтану бөлімінің ғылыми қызметкері Бейсенбай Байғалиевтің еңбегі 
зор. 

Ұлы ойшыл ақын мұрасы жөніндегі осы іспеттес зор көлемдегі жазба деректер көзін 
толық танып білмейінше, Абай мұрасының зерттелу жайы мен даму тарихын арнайы сөз 
етудің өзі қиынның қиынына айналары белгілі.Жоғарыда аталып өткен деректер көзіне 
сүйене отырып, олардың топталып жүйелену ретіне қарай шартты түрде болса да, абай 
мұрасы жөнінде жазылға мақалалар мен зерттеу еңбектерінің топталуы, жүйеленуі, 
саралану сипаты, көбінесе, абайға арналған мерейтойлардың кезеңіне қарай бөлініп 
отырды. Өйткені, қай жағынан  алып қарасақ та, Абай мұрасының зерттелу тарихының 
кезеңдері негізінен Абай мерейтойының өткен тұсында шоғырланып барып, баяулайтыны, 
тіпті біршама үзіліп қалып отыратыны бар. 

Бүгінде шын мәнінде профессионалды әдебиетке айналып, дүние жүзілік көлемде 
танылып отырған қазақ әдебиетінің даму тарихына көз жіберсек, өсу, өркендеу жолы қызу 
түрдегі пікір таластың үстінде қалыптасып келе жатыр. Қазақ әдебиет тарихы ғылымның 
іргелі саласының бірі- абайтанудың қалыптасу процесі мен зерттелу тарихының жайы да 
осы жолға қарайлас құбылыс. Бұл саланың негізгі зерттелу нысанасы болып отырған Абай 
мұрасын тану, бағалау жайы революцияға дейін-ақ басталып, бүгінге дейін үздіксіз 
зерттелу үстінде. 

Соңғы жылдарда да Абай мұрасы жайлы жазылған еңбектер саны молыға түсуде. 
Абай мұрасын қоғамдық өмірде қолдану жолдарына келгенде отбасының мәні мен 

міндетін, оны нығайту жолындағы махаббаттың маңызына баса көңіл бөлген дұрыс.Бұны 
түсіндіргенде Абайдың өз өлеңдерін мысалға келтіріп, оларға талдау жасап, мәнін ашып 
отыру керек. 

Бала тәрбиесі отбасымен тығыз байланысты. Баланың қалыптасуы анасының 
құрсағынан басталады. Абайдың 38- қара сөзін келтіре отырып, осы жайды болашақ 
ұрпаққа түсіндіру керек. 

Абайдың рухани мұрасының мәніне келгенде оның қазақ халқы үшін ғана емес, 
сонымен бірге бүкіл адамзат үшін зор маңызы барлығын ашып беру керек. Абайдың 
мұрасын оқу жүйесінде бала тәрбиелеу ісінде қолданудың үлкен маңызы бар.Абайдың 
тұлға ретінде қалыптасуының, оның ілімін саралап түсіндіру ойшылдардың ұлылық 
жолын айқындап, келешек ұрпаққа оның өмірін үлгі ретінде көрсетуге мүмкіндік береді.                
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Резюме 
В статье рассматривается актуальные проблемы по науке Абаяведение. 
 

Summary  
The main problem of an article is a researching the science of Abai                                                           
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ГЕНДЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҒЫЛЫМДА ЗЕРТТЕЛУІ 
 

Құрманбекова А., 
Қайнар академиясы, 2-курс магистранты 

 
Мақалада «гендер» ұғымы және гендерлік қатынастардың ғылымда зерттелу 

жағдайы туралы қарастырылады. 
Түйін сөздер: гендер, гендерлік қатынастар, зерттеулер, әйел, ер, психология, 

саясат. 
 
Гендерлік қaтынaстaрдың жaңa пaрaдигмaсының пaйдa болуы, ерлер мен әйелдердің 

тең мүмкіншіліктерін туғызу-жaңa демокрaтиялық Қaзaқстaнның қaлыптaсуының жaрқын 
көрінісі. Осығaн орaй гендерлік сaнa мен гендерлік қaтынaстaрдың жaңa үлгісін жaсaу 
бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Осы ретте елімізде гендерлік 
индикaторлaр әлеуметтік бaғдaрлaмaлaрғa енгізіліп, гендерлік сaясaт мемлекеттік 
сaясaттың  негізгі бір бөліміне aйнaлып отыр. 

Жaлпы хaлықaрaлық гендерлік тәжірибе мен стрaтегиялaрды зерттеу негізінде 
гендер ұғымы жеке дaрaлықтaн әлеуметтік-мәдени және сaяси кaтегорияғa aйнaлды. 
Қaзaқстaнның хaлықaрaлық тәжірибеге қосқaн үлесі, Гендерлік сaясaт түжырымдaмaсы 
мен Гендерлік теңдікті дaмыту стрaтегиясы негізінде гендерлік сaясaттың ұлттық үлгісі 
жaсaлды. Стрaтегия - мемлекеттің гендерлік сaясaтын іске aсыруғa бaгыттaлғaн негізгі 
құжaт, оны іске aсырудың мониторингін жүзеге aсырудың құрaлы, демокрaтияның 
қaлыптaсуының мaңызды фaкторы болып тaбылaды. 

Біздің мaқсaтымыз білім беру жүйесіне гендерлік білім-білікті, тәрбиені енгізу. 
Өткеніміз бен бүгінімізді сaбaқтaстырaтын, ертеңімізге еркін қaдaм жaсaйтын мектеп 
оқушы қыздaрынa, университет студенттеріне қaзaқ қыздaрының бойынa қaрaпaйым 
тұрмыс-тіршіліктің қыр сырынaн бaстaп, ұрпaқ тәрбиесінің зор жaуaпкершілігімен бірге, 
ұлттық рух пен ұлттық сaнa, рухaни-aдaмгершіліктің сұрыптaлғaн дәнін себу, қоғaмдa 
ерлер мен әйелдер aрaсындaғы құқықтық және гендерлік теңдіктің, әділетті әлеуметтік 
қaрым- қaтынaстың қaжеттігін түсінетіндей етіп оқыту және тәрбиелеу. 

Гендерлік пәндерді оқыту ерлер мен әйелдер aрaсындaғы тең құқықтылыққa, 
төзімділікке, aдaмның өз қaбілеттерін жaн-жaқты көрсетуге жэне тұлғaлық ерекшелігіне 
деген құқықтaрын құрметтеушілікке негізделген қaрым-қaтынaс мәдениетінің дaмуын 
жеделдетеді. 

Қaзaқстaндa кaзіргі кезде жүріп жaткaн әлеуметтік-экономикaлық, мәдени, сaяси 
өзгерістер көптеген қоғaмдық мәселелерді қaйтa қaрaуды қaжет етеді. Солaрдың ішінде ең 
өзектісі - гендер мәселесі. Бізде әйел мәселесін зерттеу дәстүрі бұрын дa болғaн. XX ғaсыр 
бaсындa қaзaқ зиялылaрының шығaрмaшылығындa өзекті мәселе болғaндығы белгілі. 

Кеңестік кезеңде көбіне Шығыс әйелдерінің aуыр тұрмысы мен қaзіргі жaғдaйы 
турaлы aйтылды. Өткен ғaсырдың 20 жылдaры жыныстың әлеуметтік теориясы 
қaлыптaсты. «Гендер» сөзі (aғылшын грaммaтикaсындa род/тек жынысы) биологиялықтaн 
өзгеше мәдени және әлеуметтік конструкция ретінде қaрaстырды. Aмерикaн aнтропологы 
М.Мидтің мәдениеттерді сaлыстыру aрқылы зерттеулері, бaрлық қоғaм үшін бірдей әйел 
мен еркектің әлеуметтік рөлдері мен  биологиялық жынысының aрaсындa қaтaң бaйлaныс 
болмaғaнын көрсетті. «Гендер» ұғымы жыныстaрдың әлеуметтік ерекшелігі олaрдың 
биологиялық ерекшеліктерімен aнықтaлмaйтынын,  оның әлеуметтік құрaстырым екенін,  
сондықтaн «әйел», «еркек»  екі биологиялық жыныс және әлеуметтік құрaстырым бaр 
екендігін білдіреді. Жыныстың әлеуметтік теориясының дaмуынa М. Мид., Дж. Бернaрд, 
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Б. Фридaн,  С.де Бовуaр, К. Миллет және бaтыс ойшылдaры үлес қосты. Көптеген 
зерттеушілер «әйелдік», «феминистік», «гендерлік зерттеулерді» синоним ретінде 
қолдaнaды.  Біреулер «гендерлік зерттеулерді» әйелдердің мүддесі үшін әйелдердің әйелді 
зерттеуі деп түсінді. Кейде гендерлік зерттеулер әйелдер мен еркектердің әлеуметтік 
өміріндегі ұқсaстық пен aйырмaшылықты қaрaстыру деп түсінеді. Бұғaн әйел мен еркектің 
қоғaмдық және әлеуметтік, сaяси, мәдени өміріне қaтысты aнтропологиялық, 
экономикaлық, әлеуметтік, психологиялық зерттеулер кіреді.  

Феминистік зерттеулердің кең өріс aлғaны кезі XX ғaсырдың 70 жылдaры келеді. 
Осы aрaдa «гендер», «гендерлік зерттеулер» мaғынaсы турaлы Ә.Н. Нысaнбaевтың пікірі: 
«Соңғы он шaқты жылдa «гендер» термині ғaлымдaрдa, прaктиктерде кең қолдaнып жүр. 
Бірaқ солaй болa тұрсa дa, осы терминнің дұрыс түсінілуі ылғи кездесе бермейді. Оны 
біреулер «биологиялық жыныс» сөзіне синоним ретінде түсінеді. Біреулер «гендер» 
терминінің әлеуметтік өмірдің тек қaнa әйелге қaтысты түрлі қырлaры мен 
қaтынaстaрымен сәйкестендіреді.  

Биологиялық тaбиғaтынa сәйкес aдaм жынысының қaтынaстa тек еркек не әйел 
болaды. Әр жыныс ұрпaқ әкелуде тек өзіне тән тaбиғaттaн берілген функциясын 
орындaйды. Жыныс aдaмның туa болғaн, aдaм өміріндегі өзгермейтін сипaты болып 
тaбылaды. Aл енді белгілі қоғaмдa еркек не әйел болу деген не екенін қaрaстырсaқ, біз 
гендерлік зерттеулердің сaлaсынa түсеміз»  [1]. 

Бұрынғы кеңестік елдерді немес ТМД елдерінің ішінде Ресей, Укрaйнa, Белорусия 
елдерінде дaми бaстaды. Бұл елдерде aтaлғaн уaқыттa гендерлік ортaлықтaр құрылуымен 
жaңa бaғыттың институциaлaнуымен бaйлaнысты болды.     

Дүние жүзінде гендерлік зерттеулер ғылымның, идеологияның және сaясaттың 
шекaрaсындa өмір сүріп отыр. Гендерлік тaлдaулaр философиядa, әлеуметтенуде, 
экономикaдa, тaрихтa, әдебиеттенудa, лингвистикaдa, сaясaттaнудa, этнологиядa, 
психологиядa қолдaнылaды. .  

Шет елдік психологияда алғаш рет гендерлік таптаурындар мәселесін зерттеген 
Уолтер Липпман  1922 «Қоғамдық пікір еңбегінде қарастырған және ғылыми айналысқа 
таптаурын терминін енгізген болатын [2].  

1975 жылы американдық ғалымдар Дж. Мак Ки и А. Шеффирс ерлер мен әйелдердің 
типтік бейнесін, олардың мінез-құлықтарын, құзіреттіліктерін және рационалды 
қабілеттерін зерттеген.  

Сонымен қатар, құрылымдық гендерлік таптаурындардың үдерісін  Е. Маккоби и К. 
Джеклин  1974 жылы шыққан «жыныстық-рөлдік ерекшеліктер» атты еңбегінде 
қарастырған болатын. 

Ресейде гендерлік зерттеулерді дaмытушылaр: экономикa мен әлеуметтік сaлaдa:  
Н. Ринaшевскaя, Л.Ржaницинa, М. Бaскaковa, З. Хоткинa, әлеуметтік және отбaсы 
әлеуметтенуі бойыншa: М. Aртюнaн, В. Бодровa, Т. Рурко, A. Кляцин, Т. Кляменковa, Е. 
Смирновa Ярскaя, A. Синельников, И. Тaртaковскaя,    әлеуметтік философиядa О. 
Воронинa, сaясaттaну мен философиядa С. Aйвозовa, Н. Шведовa, Е.Здрaвомысловa, Л. 
Попковa, A. Темкинa, С. Ушaкин т.б. [3]. 

Қaзaқстaндa әйел мәселесін зерттеу дәстүрі бұрындa болғaн. Бұғaн дейін aтaп 
өткендей әйел мәселесі XX ғaсырдың бaсындa қaзaқ инттелегенциясының 
шығaрмaлaрындaғы өзекті мәселелер болды [4].  

Қaзaқстaндa гендерлік мәселелердің өрістеуіне Г.К. Aхметовa,  
Г.Г. Соловьевa, Р.Б. Сәрсембaевa, A. Құлсaриевa, Г.Т. Шоқым, Ә.М. Нысaнбaевa, Н.У. 
Шеденовa, С.М. Шaкировa, Г.A. Aдaевa, Б. Хaсaнұлы, К.A. Тохтыбaевa, Б. Қылышбaевa, 
Б. Жұбaновa, Л. Сырымбетовa, М. Үскенбaевa,  A.Б. Отaрбaевa aтсaлысып келеді.   
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Қaзaқстaндa гендер терминін кеңірек қолдaнa бaстaғaн кезі XX ғaсырдың 90 
жылдaры Қaзaқстaндa Ортaлықтың құрылуы, 2001 жылы Қaзaқ мемлекеттік 
педaгогикaлық институты жaнынaн әлеуметтік және гендерлік мәселелер бойыншa 
ғылыми зерттеу институты aшылуы зерттеулердің жaндaнуынa кең жол aшты. 

Гендерлік білім беру қоғaмның бaрлық деңгейлерінде және сaлaсындa гендердік 
теңдік сaясaтын жүргізуге ықпaл етеді.  Гендерлік пәндерді оқыту ерлер мен әйелдер 
aрaсындaғы тең құқықтылыққa, aдaмның өз қaбілеттерін жaн жaқты көрсетуге, және 
тұлғaлық ерекшелігіне деген құқықтaрын құрметтеуге негізделген қaрым қaтынaс 
мәдениетінің дaмуын жеделтеді. 

Қaзaқтың белгілі aғaртушысы – педaгогтaры Ш.Уәлихaнов, Ы.Aлтынсaрин, 
A.Құнaнбaев, Ш.Құдaйбердиев, A.Бaйтұрсынов, Х.Досмұхaмедов, М.Жұмaбaев, 
Ж.Aймaуытов, М.Дулaтов және т.б. еңбектерінде ұрпaқ тәрбиесіне, оның ішінде қыз бaлa 
тәрбиесіне aсa көп көңіл бөлінген. 

 Біздің зерттеу жұмысымыз үшін отбaсы тәрбиесінің жaлпы теориялық және 
әдіснaмaлық негіздерін қaлaғaн, сонымен қaтaр отбaсындa қыз бaлa тәрбиесі aспектілерін 
зерттеген ғaлымдaр Ю.П.Aзaров, Г.Н.Волков, A.Э.Измaйлов, С.В.Ковaлев, И.С.Кон, 
A.И.Кочетов, Б.Т.Лихaчев, О.Мусурмaновa Л.Н.Тимошенко, A.Г.Хрипковa, Д.В.Колесов, 
С.Л.Соловейчик, т.б. еңбектері ерекше мaңызғa ие. 

Қазіргі кезде қоғамдағы әйел мен ердің орны туралы түсініктер мен құндылықтар, 
осымен байланысты стереотиптер мен әлеуметтік үрдістер ерекше өзекті мәселеге 
айналып отыр [5]. Себебі қазіргі дүниеде бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін зорлықсыз өмір үрудің идеалдарын, барлық адамзатқа ортақ құндылықтың 
негіздерін іздеу қажеттігі туып отыр. Осындай жағдайда гендер мәселесін дәстүрлі 
дүниетаным шеңберінде қарастырудың мәні зор. Өйткені жыныстардың қоғамдық рөлі 
туралы процестер мен стереотиптер ұрпақтан ұрпаққа дәстүр бойынша жалғасып келе 
жатқан, тамыры тереңге кеткен түсініктер негізінде қалыптасады. 
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Резюме 
В статье рассматривается о понятие «гендер», а также об исследованиях в области 

гендерных отношений.  
Summary  

In article is considered about the concept "gender", and also about researches in the field of 
the gender relations. 
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МАСКҮНЕМДІККЕ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКТІ ЗЕРТТЕУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

Хушкельдиева С.Б.,  
Қайнар академиясы, 2- курс магистранты 

 
Мақалада маскүнемдікке психофизиологиялық тәуелділікті зерттеу мәселелері 

туралы қарастырылады. 
Түйін сөздер: маскүнемдік, алкоголь, тәуелділік, анықтау, зерттеу, түзету.   
 
Қоғам үшін оның мүшелерінің тәуелділігі өлтіретін індет және дүлей апатқа 

қарағанда көп қымбатқа түседі. Медициналық статистика мәліметтеріне сәйкес, тәуелділік 
барлық соғыстар мен қылмыскерлердің барлығын қосқанның өзінде, одан көп адамды 
өлтіреді. Тәуелділік адамды ең қымбат – өмір уақытынан және денсаулық қуатынан 
айырады, дамуға бөгет жасайды, көкейтесті армандарын жүзеге асыру жолында кедергі 
болып тұрады. Негізінде, тәуелділік бізді еш ескертусіз және екі ұштылықсыз-ақ 
өмірімізден айырады. 

Қазіргі таңда алкоголизм мәселесін кешенді қарастыруға айрықша көңіл бөлініп 
бастады. Алкоголизм туралы клиникалық-биологиялық түсінікті дамыту қажеттігі 
қатарында алкоголизм этиопатогенезінде маңызды рөл атқаратын және емдік-қалыпқа 
келтіру бағдарламаларын жасауда негіз болатын  психологиялық, бірінші кезекте 
тұлғалық факторларды зерттеуге ерекше  мәнге ие болып отыр.  Осы жағдайда 
алкоголизмнің психологиялық модельдері науқастың тұлғасы туралы құрылымдық-
динамикалық түсініктерімен толықтыра отырып осы мәселеге деген дәстүрлі клиникалық 
тәсіл шегін кеңейтеді.  

Алкоголизм туралы осы күнге дейін айтылған психологиялық тұжырымдамалар 
(Братусь Б.С. [1], Сурнов К.Г. [2], Завьялов В.Ю. [3], Немчин Т.А., Цыцарев СВ. [4], 
Оливейра Перейра Ф. М., Шаткуте Р.И. [5]) «тұлға және алкоголизм» мәселесін түсінуде 
көп үлес қосады, алайда емшаралық және қайта қалыпқа келтіру шаралары үдерісі кезінде 
пайда болатын мәселелер мен міндеттердің шешуде барлығын қамти алмайды.  «Тұлға 
және ауру» арақатынасы авторлардың көзқарастарынан тыс қалып жатады, бұл 
арақатынас емделушіні клиникалық бақылау нысаны ретінде ғана емес, шынайы өмірде 
өзінің орнын, өзін, өз ауруын мойындаушы, танушы субъект ретінде қарастыруға 
мүмкіндік береді.  

Алкоголизммен ауыратын тұлғаны зерттеп бастаған кезде біз оның өзіндік сана-
сезім мәселесімен міндетті түрде кездесеміз. Тұлғаны зерттеу – өзіндік сана-сезімді 
зерттемейінше, ешбір негізделінбейді, себебі бұл екі ұғым бір-бірімен өте тығыз бірлікте. 
С.Л. Рубинштейн тұлғаны «психологиялық тұрғыда зерттеуде» оның өзіндік сана-сезімі, 
«Мен» тәрізді тұлға  туралы мәселе алға шығатынын айтқан болатын, бұл субъект ретінде 
адамның жасайтынын өзіне тиесілі етеді, одан шығатын іс-әрекеттерді өзіне қатысты етеді 
және саналы түрде олардың төлиесі ретінде жауапкершілікті алады. Тұлғаны 
психологиялық зерттеу мәселесі тұлғаның психикалық ерекшеліктерін зерттеумен 
шектелмейді, ол тұлғаның өзіндік сана-сезімін айқындаумен аяқталады [6, с. 677].  

Тұлғаның өзіндік сана-сезімін зерттеуде В.Н. Мясищев сара жол сала білді (1960), ол 
қарым-қатынас деген іргелі ұғымды жасау арқылы осыған қол жеткізді. В.Н. Мясищев 
тұлғаны жеке тұлға мен қоршаған орта арасындағы қатынас ретінде анықтайды және 
қарым-қатынастың негізгі кластары мен топшаларын бөліп көрсетеді: заттар мен 
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құбылыстар әлеміне қатынасы, басқа адамдарға деген қарым-қатынас және өзіне деген 
қарым-қатынасы. Көптеген авторлардың (Чамата П.Р., 1960; Ананьев В.Г.,1968; Савонько 
Е.И.,1969; Ядов В.А. 1975; Чеснокова В.И. ,1977; Кон И. С, 1978; 1981; Столин В. В., 
1983) [7] көрсетуі бойынша, өзіне деген қарым-қатынас сипатына айрықша көңіл бөліп, 
атап кеткен жөн. Өзіне деген қарым-қатынас әрекет ету, таным және сөйлесу барысында 
қалыптасып, нақтылану және шынайылану арқылы өзіндік сана-сезімді құратын негіз 
ретінде қызмет атқарады. Ол тұлғаның бірегейлігі мен тұтастығын қамтамасыз ететін 
тұлға жұмысын қалыптастыратын маңызды ішкі фактор болып табылады.  

Өзіндік сана-сезім ақаулары, кемістіктері бар тұлғалық өзіндік сана-сезімді зерттеуге 
бағытталған зерттеулер айрықша қызығушылық тудырып отыр. Осы тектес зерттеулер 
дұрыс өзіндік қабылдауға қабілеттілік танытуда, шындықты шынайы көре алуда, 
бейімделу мүмкіндіктері, өмірлік мәселелерді шешуге қабілеттілік танытуда өзіндік сана-
сезім рөлін толығымен анықтауға мүмкіндік береді.  

Тұлғаның өзіндік сана-сезім мәселесі ауру кезінде анағұрлым күрделі болып 
табылады және оны зерттеу тәсілдерінің бірі – аурудың ішкі бейнесін зерттеу. В.Н. 
Мясищев (1972) аурудың ішкі бейнесін (АІБ) бөліп көрсету ауруды оның жүру барысында 
мойындаудың практикалық және теориялық дәлелі ретінде қарастырды [8].  

Алкоголизммен ауыратындар өзіндік сана-сезімін сараптау үйлесімсіз тұлға дамуы 
механизмдерін ашып беруге, алкоголге тәуелділікті қалыптасыруға алып келген өзіндік 
сана-сезім ауытқушылықтарының нұсқаларын анықтауға, өзіне деген қарым-қатынас және 
өзін-өзі тану құрылымындағы өзгерістер туралы толық түсініктеме жасауға көмектеседі, 
қайта қалпына келтіру шаралары сипатын дұрыс анықтауға түрлендіруге мүмкіндік 
береді.  

Алкоголизммен ауыратын адамдардың өзіндік сана-сезімін тереңірек зерттеу 
қажеттігінің тууы Б.М.Гузиковтың [9], И.В.Бокийдің [10], Е.И.Зенченконың [11], 
В.В.Политовтың [12], В.Г. Андреевтың [13], А.Л. Нелидовтың [14, 15, 16], 
Е.Б.Клубованың [17] пікірінше, психотерпалиялық тәсілдердің көпшілігі ауруға емдік әсер 
ету барысында маңызды психотерапиялық нысана болып есептелетін Ішімдікдік 
аногнозияны алғашқы кезеңдерінде алдын-алатынымен байланысты екен. 

Сонымен қатар, бүгінгі таңда әйел адамдардың ішімдікке салынуы белең алып 
баратындығын ҚР ғалымдары да зерттеу нысанына айналдырып отыр [18]. НП. 
Бутенконың тұжырымдауы бойынша Қазақстанның 3 %  тұрғындарында Ішімдікке 
тәуелділіктің айқын формасы байқалады екен, ол адам саны бойынша 448600 адамды 
құрайды.  Мысалы -Екібастұз қаласының нашақорлыққа қарсы емханасы дәрігерлерінің 
берген мәлеметтеріне сүйенсек, қазіргі таңда маскүнемдікке салынған 374 әйел адам 
тізімде тұр. Барар жер, басар тау табалмай, арақтың азабын тартқан азамташаларымызға 
Екібастұз нашақорлық диспансері дәрігерлік көмек көрсетеді. Бірақ өкінішке орай әйел 
адамдардың бұл аурудан түбегейлі жазылып кетіп жатқандары аз. Дегенмен, бұл салада 
психологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеген немесе тың тақырып деп те атауға 
болады.  

Бүгінгі таңның аса зиянды оғаштығы тұтынушы қоғамның қазіргі таңғы 
стандарттары желаяқ және барлық жаққа жететін жарнама арқылы жүзеге асатын 
тәуелділіктің барлық түрлерін императивті қолдауын талап етеді. Белгілі бір қызмет және 
тауар түріне тұрақты тәуелділік, тұтынушылық қоғамдағы ардақты – тауар өндірісін және 
сауданы қолдайтыны түсінікті. Әр үйде тұрған теледидар, Ішімдікді сусындардың және 
құрамында кофеин бар сусындардың жарнамасынан бастап және сол немесе басқа саяси 
басшыны қолдаумен аяқталатын тәуелділіктердің барлық түрін шығаратын, жарнамалық 
агрессия арнасы болып табылады. 
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Денсаулық пен қоғамға зиянды әрекеттердің бірі – ішімдікке салыну. Орыстың ұлы 
жазушысы Л.Н.Толстой Ішімдік туралы былай деп жазған болатын: «Арақ – адам есін 
жояды, ұятын қашырады, арамдыққа және қалмысқа итермелейді».  

Жасөспірімдердің Ішімдік, есірткі және басқа психобелсендіргіш заттарды қолдану 
қарқыны артып келеді. 2010 жылдың 1 маусымында кәмелеттік жасқа толмаған 314 адам 
жасөспірімдер наркологиялық кабинетінде бақылауда тұр, олардың 57-сі есірткілік және 
психобелсендіргіш заттарды қабылдағаны бойынша. 

Маскүнемдікпен, алкоголизммен күресудегі ішкі істер органдарының ролін 
талқылау және маскүнемдікке салынғандарды анықтап, оларды емдеу мәселесін 
қарастырып,дұрыс жолға түсіру болып табылады. 

Маскүнемдіктің қоғам үшін зияны көп екенін, адам ағзасына келтірер зияны көп 
екенін елдің бәрі біледі, бірақ, өкінішке орай біліп тұрып ішеді. Кеңес дәуірінің біздің 
елемізге қалдырып кеткен бір жаман мирасы сол спирттік ішімдіксіз ешқандайда 
мейрамды өткізбейміз. Ауруден әдет жаман дейтін мақалдағыдай арақсыз той, туған 
күндер өткізілмейтін болды, сондықтан бүкіл ел болып осы жаман, қазақ халқына жат 
қылықтан, арақ ішуден тыйылуымыз керек. 

Қазіргі кезде жүрек-қан тамырлары аурулары өлімге душар етуі жағынан бірінші 
орынға шықты, ал әзірге ем-дауасы жоқ қатерлі дерт – рак. Үшінші орынға шыққан 
макүнемдік те қыруар адам өмірін жалмауда. 

Маскүнемдік – денсаулықты тез тоздыратын, адамды аздырып, түрлі сырқаттарға 
ұшырататын, адамгершіліктен жұрдай ететін, еңбек қабілетін кемітетін қауіпті нәрсе. 
Маскүнемдік ең алдымен орталық нерв жүйесін уландырады. Араққұмарлардың жасына 
жетпей ақыл-ойдан алжаса бастауы, ұмытшақ болуы, ұйқыларының бұзылуы, қолдарының 
қалтырауы, адамгершіліктен жұрдай болуы осының салдарынан. Ішімдікке салынған 
адамның рухани байлығы азаяды, есілдерті араққа ғана ауады. Маскүнемдік асқазанның 
тамақ қорыту қабілетін нашарлатып, ас қорыту процесіне пайдалы сөлдердің бөлінуін 
тежейді. Адамның асқа деген тәбетін төмендетеді, әр түріл қауіпті ауруларға ұрындырады 
(церроз, созылмалы бауыр ауруы, өкпе эсземасы, стенокардия, полиневрит, тағы 
басқалар). Орыстың ұлы физиологы И.П.Павлов 20-30 г. арақ немесе бір саптыаяқ сыра 
10-40 минут ішінде адамның ойлау қабілетін 16-17 пайыз төмендететінін дәлелдеген 
болатын. Үнемі ішімдікке салыну ұрпақтың денсаулығына да зиянын тигізбей қоймайды. 
Нәресте шала тууы немесе ақыл-ойы кем болып тууы мүмкін. Ішімдікдің зиянды 
зардаптары әйелдерге ерекше байқалады. Маскүнемдікке шалдыққандардың 60-70 
пайызының балалары Ішімдікке бейім болып туылады. Қалада болсын, ауылда болсын 
спирттік ішімдіктер сататын орындар, дүкендер, кафе, барлар жаңбырдан кейінгі 
қозықұйрықтай дүрілдеп өсуде. Осыншама дүкен, кафе, барлардың қажеттілігі бар ма? 
Олар кімге пайда, кімге зиян келтіруде. Олар біздің қоғамымызға соншалықты қажет пе? 
Мереке той жиындарда бірін-бірі ішімдік ішуге қинау, маскүнемдікке итермелеу деген 
сөз. Сөйтіп «қуанышқа» деп ішкен арақ ақырында қайғыға әкеп соқтырады. Ол біздің 
қазақ мұсылмандарына жат қылық. Сондықтан ішкілікке қарсы көпшілік болып бітіспес 
күрес жүргізуіміз қажет. Сонда ғана өміріміз сәнді де мәнді бола түседі. 
       Жалпы алғанда,  жасөспірімдердің спиртті ішімдіктерді ішуінің себептері екі топқа 
бөлінеді. Бірініші топтың себептерін дәстүрлі ілесу, өзін басқаша сезіну, құмарлық және 
т.б.тілектер жатады. Бұл себептердің қалыптасуына жастар психологиясының бірқатар  
ерекшеліктері, олардың бойында оянып келе жатқан есею сезімі, басқалардай болсам 
деген тілек, үлкендерге еліктеуге тырысу т.б. мүмкінідк жасайды. Белгілі жағдайда  
жасөспірімдерде жас шамаларына қарай болатын ерекшелік олардың спирттік ішімдікті 
«батылдық үшін» ішулерімен де түсіндіруге болады. Бұл себеп жасөспірімдерде 

71 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

айналасындағылармен (мысалы, өздерінен жасы үлкен адамдармен, қыздармен) еркін 
араласуға мүмкіндік беретін тәжірибенің жоқтығымен байланысты. Оған қоса, кәмелетке 
толмаған жастардың белгілі бқлігіне, есейген шақтағыға қарағанда, жастық кезде  күш – 
тірек көрінетін ұялшақтық мінез тән. Осыдан барып жеке адамның батылдық, дене күш 
сияқты қасиеттерін артық бағалаушылық туады. 
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Резюме 
В статье рассматривается проблема исследования психо-физиологической 

зависимости к алкоголизму.  
 

Summary  
In article is considered problems of research of psycho-physiological dependence to 

alcoholism. 
 
 

ҚАЗАҚТЫҢ ШЕШЕНДІК ӨНЕРІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУДЕ 
ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қасымбек Айсұлу Асылханқызы, 

психология мамандығы б/ша 2-курс магистранты 
Еркінбекова Мейірім Анарбекқызы, 

ғылыми жетекшісі, псх.ғ.к., доцент, Қайнар академиясы  
 
Мақалада қазақтың шешендік өнерін психологиялық кеңес беруде қолданудың 

мүмкіндіктері мен кәсіби маман үшін маңызды мәселелерін талдап, ұсынылған. Бұл 
ізденіс жұмысы сөз терапиясы жән енейро лингвистика бағдарламалары бағытында аса 
қажет. Автор өз көзқарасын қазақстандық психология ғылымының ерекшеліктері 
ретінде қарастырады. Оны тәжірибеде қолға алу қажет деген пікірін білдіреді. 

Түйін сөздер: психологиялық кеңес, шешендік сөздер, НЛБ, жағдаяттар.  
 
Өмір бар жерде – шиеленіскен шырмаулы өмір сұрақтары мен қорқыныш та, қауіп 

те, тіршіліктің тартысы да, тапқырлық пен тығырыққа тірелу де, жеңіс пен жеңіліс те бар. 
Жеке тұлға ретінде кез келген адам өз өміріндегі жағдаяттарға байланысты шешім 
қабылдау қиындықтарына тап келетіні сөзсіз. Қиындықтар мен кедергілер – өмір сүру 
үшін күрес пен тағдырдың тығырыққа тірейтін соқпақтарынан жол тауып шығу үшін 
берілетін жағдаяттар мен сынақтар. Кез келген уақытта туындаған жағдайдан қисынды 
ойлап, жан-жақты талдау жасап, кесімді тұжырым жасаған адамның тапқыр да ұтымды 
шешім тауып, қысталаң жағдайдан шыға білетіні анық. Ал жол таба алмаған жағдайда 
қиындықтар қыспағында қалған жанның жасаған ісі құрдымға кетеді. Адам баласының 
ғасырлар бойы екшелген тәжірибесіне сүйенер болсақ, өмір сүрумен қатар, қиындық, 
қауіп-қатер мен белгісіздік қашанда серіктесіп жүретінін айқын көреміз және оған 
мыңдаған мысал да табамыз: өмір мен өлім, жеңіс пен жеңіліс, бейбітшілік пен соғыс, 
махаббат пен зұлымдық, жақсылық пен жамандық, қуаныш пен қайғы, жамандық пен 
жақсылық және тағы басқа.  

Әрине, бұл ұғымдар осы күнге дейін адам баласының тіршілік ету тәжірибесінде өз 
ауқымдылығын азайтпаған күйде белсенді түрде бой көрсетуде. Бүгінгі күнде адамдар 
арнайы маманнан кеңес алып немесе ғаламтор желісінен, баспасөз материалдарынан өзіне 
қажет рухани қолдау көзін тауып жатады. Қазіргі кезеңде психологиялық  берудің түрлі 
әдіснамалары мен әрқилы әдіс-тәсілдері теориялық тұрғыдан жүйеленіп, өміршең 
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тәжірибе соқпақтарынан өтіп қалыптасқан. Бір сөзбен айтқанда, жеке адамның жеке 
мәселелерін шешу мүмкіндіктеріне жан-жақты жағдай тудырылған. 

Ал ерте замандарда ше?.. Ертеректе адамдар көмекті табиғаттан, дүнияи 
нышандардан іздеді, табиғатпен байланысы бар ерекше тұлғалар – көріпкелдер, бақсы, түс 
жорушы және тағы басқалардың көмегіне жүгінді. Ең асылы - көпті көрген жандар немесе 
даналықтың жүгін көтерген көкірегі хат жандардың кеңесіне сүйену екенін де өмір 
тәжірибесінде қорытындылады. Бұл - әсіресе, қазақ халқының ұлттық тағылымында 
сақталған дәстүрлі сүрлеу. 

Осындай тағылымды тәжірибені ашып қарап, ұлт психологиясының ұлағатты жағын 
зерделеп, зерттеп тану – уақыт алға қойып отырған міндет. 

Қазақ халқының тағылым мен тәрбие өзегі – ғасырлар бойы қалыптасқан ауыз 
әдебиеті үлгілері: ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, ұрымтал тұста ұтымды 
айтылған шешендік сөздер. Әрқайсысының өзіндік ерекшелігі, өзіндік болмысы бар. Егер 
ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, балаларға арналған суырып салма шағын шумақ, санамақтар 
оның бүлдіршін санасына арналған тәрбие құралы болса, келе-келе жасына қарай 
салмақтай айтылатын тағылымды өсиет, тамыры терең мақал-мәтелдер болмаса тыйым 
сөздер оның тұлғалық қалыптасуына бірден-бір ықпал ететін рухани тәрбие діңгегі 
болған. 

Шешендік сөз үлгілерінің жөні тіпті бөлек: жеке адам алдындағы қат-қабат 
мәселелерді шешуге бағдар болумен қатар, дуалы ауыздан шыққан кесімді сөз бүтін бір 
елдің де тағдырын шешуге де үлес қосқан тұстар тарихта аз емес. Ұлт мәдениеті, оның 
мәдени, әдеби мұралары – сол халықтың неше ғасырлар тәжірибесінде екшеліп, 
қалыптасатын алтын жылға. Рухани алтын қазына. Онда өмір тәжірибесі, тағдыр 
сабағынан түйінделген тағылымды тұжырым, даналықтың дара бағыттары бар. 

Шешендер – даналық мектеп ұстаздары болса, шешендік сөздер – өмір сүрудің 
тәліммен тепшеліп, тәжірибемен екшелген қағидаттары, даланың жазылмаған «Ақылды 
өмір сүру қағидаттары». Осынысымен де ол құнды. Ол өз кезеңінде адамдар арасындағы 
дау-жанжал, ұрыс-керіс, түсініспеушіліктерді шешу жолын көрсетті,әр адамның, әр ру 
мен елдің басы бүтін мәселелерін реттеді. Ал осы даналықты ұтымды қисынмен жүйелеп, 
тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін тұғыр етіп ұсынған жандарды – билерді – халық 
сайламады, тағдыр таңдады. Осының өзі-ақ шешендік өнердің құдіретін, шешен 
бойындағы ерекше қабілет пен дарындылық арнасын байқатады. Халық сотында қара 
қылды қақ жарғандай билік айту би үшін серт еді.Тарихта әділ төрелігі, тапқырлығы, 
өмірдің шиеленісін даналық өрілген өткір тілімен шеше білген билер есімі аз емес:Майқы 
би, Аяз би есімдерінен басталып (XII–XIII), Жиренше шешен, Асан қайғы (XIV–XV), 
сөздерінде өмірдің тәжірибесі өрілген Шалгез, Бұқар (XV–XVIII), Дулаттар ментағылым 
терең Төле, қара сөздің қарымтасын жібермеген Қаз дауысты Қазыбек, әр істің 
әттеген-айын әдемі реттеген Әйтеке билерге жалғасты. Бұған суырып сап шешен сөзді 
шебер өрген Сырым, өлеңінің әр сөзінде сындарлы пікір жататын дауылпаз Махамбетті, 
даналығы мен даралығы даусыз Абайды қосыңыз. Онан бертінде де танылғантұлғалар - 
осы шешендік бұлақтың кенерінен қанып ішкен келелі ой, керегелі кеңес иелері еді.  

Қазақ шешендік сөздерінің біз жақсы білетін өзіндік ерекшеліктері бар: 
1. Белгілі шешендер мен шешен билердің сөздері жазылып сақталмағандықтан, 

біздің дәуірімізге дейін тек ауыздан ауызға көше жүріп, екшеліпп, сұрыпталған түрлері 
жеткен; 

2. Шешендік сөздердің айтушылары ұмыт болып, халықтық нұсқалары ауыз 
әдебиетіне еніп кеткен, біз оларды ертегіден бастап, ескі өлең-жырларда, хикая-
дастандардан кездестіріп отырамыз; 
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3. Шешендік сөздерге тән ерекше иірімдер – оқиғаның, құбылыстың жұмбақтап 
берілуі. Мәселен, көбіне әйгілі би-шешендер көптің ішінен ой-өрісін, қисынды ойлау 
мүмкіндігін байқау, ерекше қабілетін танып, бағалау мақсатында қолданып, жұмбақтап 
сұрау беріп сынап, сыны толған жасөспірімдерге бата беріп өтырған. 

Батаның өзі де шешендік өнердегі аса ерекше құбылыс. Оның да кесімді өлшемі, 
көтеретін жүгі бар және тұлғаны қалыптастыруда маңызы мен атқарар қызметі де айқын. 
Сынау да сондай жауапкершілік жүгін көтеретін, талант пен дарындылық өлшемін 
анықтауда белгілі мақсатқа негізделген әрекет. 

Күрделі һәм көркем бір сала -шешендік сөздер түрлерін қарастыра кететін болсақ, 
оның үш түрін тілге тиек етеміз: 

 
Осының өзі шешендік сөздердің қолданылу ауқымын байқатады: ол – қоғам мен 

тұлғаға қатысты мәселелерді қозғайды, азаматтық пікірге негізделген сыңға төтеп береді 
және психологиялық қолдау көрсету мен рухани ұстанымға негіз ола алады. 

Шешендік сөздер: 
 Адамдарды толғандырған мәселелер шешіміне бағдар береді; 
 Онда зерттеу, зерделеу тәжірибесі жинақталған; 
 Адамдар арасындағы қарым-қатынас әдебі бар; 
 Ол уақыт кеңістігіндегі міндеттерді шешуге мүмкіндік тудырады; 
 Кикілжің мен түсініспеушілікті шешуде ұтымды тәсіл мен құрал міндетін де 

атқара алады.  
Бір сөзбен айтқанда психологиялық кеңес беруге тән сипаттарды толық таныта 

алады. 
Психологиялық кеңес- адамдарды толғандырып жүрген мәселелерді шешуде, 

алдыңғы зерттеу нәтижелеріне негізделе отырып, ақыл-кеңес беру арқылы психологиялық 
көмек көрсету. Психологиялық кеңес жайлары психологиялық кеңесті ұйымдастырып 
жүргізетін уақытты, тәсілдерді, құралдарды және соны атқаратын орнын, психолог-
кеңесшінің клиентпен қарым-қатынас стилін т.б. ескере қамтиды. 

Ғасырлар бойы адамдармен қарым-қатынас кілті ретінде танылған даналық құтын 
бүгінде психологиялық кеңес беруде қолдану табысты нәтиже берері хақ. Бұл қолданыс - 
арнайы маманның еншісіндегі дүние ғана емес, тәрбиеге қатысты кез келген адамның 
барып тірелетін алтын діңгегі. Психолог – өз кеңесіне жүгінген жанға түрлі бағытта 
(отбасылық, жеке тұлғалық, псхологиялық-педагогикалық ұжымдағы қарым-қатынас және 
т.б.) кеңес беруі мүмкін. Қандай мәселе болсын адамның іс-әрекет барысында өзі тап 
болған жағдайға қатысты шешім табуы қажеттілігін туындатады. Әрине бұл жай адамның 
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ойлау, әрекетті жүйелеу, салыстыру, шешім іздеу үдерістерін белгілі бір алгоритммен 
жүргізуін, қисындастыруын талап етеді. Осы тұста ойлау әрекетін  үйлестіре алмай 
дағдарған жан психолог кеңесіне бет бұрады. 

Ойлау,әрекетті жүйелеу, қажетті шешімді табу қиындығы қоғамда жиі бой көрсетеді. 
Тіпті білімді жанның өзі де кедергілерді логикалық ойлау тұрғысынан болжап, алдын алу 
немесе өз мақсатын «ақылды мақсаттар -SMART» тұрғыдан негіздеуді жүзеге асыра 
білмеуден, қандай да бір жағдайға байланысты шешім жасауда креативті немесе сыни 
ойлау мүмкіндіктерін пайдалана бермейтіні – шындық. Себебі ойлау өз бойында 
төмендегідей төрт кезеңнің жүзеге асырылуын талап етеді: 

• Міндетті саналы сезіну. 
• Алдын ала оның шарттарын анықтап алу. 
• Болжамдарды ұсыну және сараптау. 
• Шешім. 
Яғни сындарлы түрде осы кезеңдер талабына жауап бермеу нәтижесіздік пен 

шамадан тыс күйзеліске бастайды. Осы тұста шешендік сөздерді ұтымды қолдану 
психологиялық кеңес беру жүгін көтерумен қатар, ұтымды жұмыс істеу бағытын 
көрсетуде зор рөл атқарады. 

Шешендік сөздер психологиялық кеңес беру әдістерінің бірқатарында табысты 
нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мәселен, әңгімелесу әдісі, диалог құру я 
болмаса монологты жеткізу, алынған ақпаратқа талдау жасау сияқты ойлау әрекетіне 
бағдар беру қадамдарын жасауда теңдесі жоқ көмекші. Біз сөздің қасиеті тұрғысынан 
алатын болсақ, онда сөздің өзі психологтың басты қарым-қатынас құралы екенін жоққа 
шығара алмаймыз. НЛБ, сөз көмегін қажет ететін терапия түрлерінің тұлға зәру боп 
тұрған  ойлау әрекетін айқындап, эстетикалық, тілдік, өзіндік пікірін қалыптастыру 
қажеттілігі өтеп, тұлғалық сомдалу деңгейлерін жүзеге асыратын  құрал. Ал сөздердің 
екшеліп, тұлғалық қарым-қатынастың биік деңгейін қамтыған түрі яғни шешендік сөздер 
бұл міндетті тамаша атқарады. 

Психологиялық кеңес беру мақсаты мен міндетіне қол жеткізуде шешендік сөздерді 
қолдану мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Мұның психолог үшін де, қоғам және 
ұлттық мұраны насихаттау үшін де пайдасы орасан зор. 

Шешендік сөздер: 
 Уақыт талаптарына сәйкес мәселелер шешімін табуға көсек көзі бола алады; 
 Жеке тұлғаның ұлт мұрасын дәріптеп, қастерлеуі мен сүйіспеншілігін оята 

алады; 
 Ондағы кілт сөздер тұлғаның рухани дамуына ықпал ету көздері болып 

қызмет атқара алады; 
 Қоршаған орта мәселелерін талдап, салыстырып, ой түйіндеуге мүмкіндік 

тудыра алады; 
 Адамның психологиялық қолдау көзін іздейтін даналық мектебіне айнала 

алады. 
Мысалға бірнеше шешендік сөз үлгісін келтіре отырып, психолог үшін және 

психолог кеңесіне сұраныс жасап отырған клиенттің қажеттілігіне жауап беретінін 
белгілерін жинақтап, талдап қарастырып көрейік. 

 
Қазыбектің Төле биге көңіл айтуы 

Төле бидің өзіне аумай тартқан бір ұлы 25 жасында қайтыс болады. Сонау 
Арқадан өзінің досы Қаз дауысты Қазыбек көңіл айтуға Түркістанға келе жатады. 
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Қазыбектің келе жатқанын естіп, Төле би жылап жатқан ағайындарды тоқтатып 
таратыпты. Жақын жанкүйер мен қатын, бала, қыздарын да тоқтатып тастайды. 

– Көптен бері көрмеген жан жолдасым Қаз дауысты Қазыбек келе жатыр дейді. 
Берік болындар, сыр алдырмаңдар, – деп Қазықұрттың жайлауында жатқан жылқыдан 
ту бие алдырады, Бөген-Шаянның сазына ақ үй тіктіріп, Қазыбектің алдынан екі 
жігітті тостырып, өзі алдынан шығып күтіп алады. Қазыбек жағы құшақтасып 
көрісіп, көңіл айтады. Төле би іштей қабылдаса да, сыр білдірмей, қайта көңілді сыңай 
білдіреді. Төле бидің бәйбішесі, өзге бала-шағасы, ағайын-жұрты да жылап-
сықтамайды, бәрі жылы шыраймен Қазыбектерді сыйлап күте бастайды. Қазыбек 
жағы аң-таң, істің аяғын бағайық деген оймен отыра береді. Ал, Төле би болса, сән-
салтанат құрғызып, ақын-жыршыға ән-жыр шерткізеді, өздерінің өткен-кеткен 
өмірлерін еткен билік, төрелігін айтып, екі күндей әңгіме-дүкен құрады. Екі күннен кейін 
аттанарда Төле би:  

–  Ау, қадірлесім Қазыбек, бұйымтайың болса айт, – депті. 
–  Қазыбек: – Жүз көрген дидар ғанибет, ағаға сәлем бермек бізге міндет, – дей 

келдім, ешбір қалау жоқ, – депті. Төле би: 
– Іздеп келер інің бар болса, 
      Бақытың барын содан біл.  
Аңсап келер ағаң бар болса,  
Аруағың барын содан біл.  
Аларды біліп, бермегеннен без,  
Ел-жұрты қашып, ермегеннен без.  
Үйіне қонақ қонбағаннан без, 
Көптің айтқанына болмағаннан без,–  деп арғы атасы Жаныстан қалған нар кескен 

қылышты Қазыбектің алдына қойып, бұлғын ішікті жауыпты. Жолдастарына асыл 
шапандар кигізіпті. Сөйтіп, Қазыбектер енді жүрейін деп отырғанда, сырттан «Ой, 
бауырымдап» бір қауым ел ат қойып кеп қалады. Екі жақ азан-қазан кұшақтасып 
көрісіп, көңіл айтысып жатады. Қазыбектер де олармен қайта көріседі. Енді кәдімгідей 
көңілдері босап, көздеріне жас алады. Қариялар тоқтам айтып, Құран оқиды. Қазыбек 
біраз сөйлеп болады да, сөзінің соңын: 

– Ау, Төке, тұғырдан ұшқан сұңқарыңа. 
 Тұмұйық жұтқан тұлпарыңа.  
Түбін берсін Құдайым!  
Сіздей қазақ болар ма,  
Ойламайтын уайым.  
Қош аман бол, арысым,  
Тілектес боп тұрайын! –  деп түтіндеп аттаныпты, – деседі ел. 
 

Жанқұтты шешеннің Абайға берген батасы 
Бірде Жанқұтты шешен аға сұлтан Құнанбайдың үйінде отырғанда оған Абай 

келіп сәлем береді. Ол кезде Абайдың жас, үйленбеген шағы екен. Абайдың тапқырлығын, 
өлең шығаратындығын естіп жүрген шешен би аланы қасына отырғызып, оған бірнеше 
сұрақ қояды: 

– Шырағым, дүние неге сүйенеді? 
Абай: 
– Дүние үмітке сүйенеді. 
Жанқұтты: 
– Көздің көрмесі бола ма? 
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Абай: 
– Көз қабағын көрмейді. 
Жанқұтты: 
– Шамжарығыныңтүспесі бола ма? 
Абай: 
– Шамжарығытүбінетүспейді. 
Жанқұтты: 
– Болатпышақтыңкеспесі бола ма? 
Абай: 
– Болатпышақөзсабынөзікеспейді. 
Жанқұтты: 
– Тамағынатартпайтынмахлұқат бола ма? 
Абай: 
– Өзтамағынатартпайтынмахлұқатболмайды. 
Абай жауабына риза болған шешен оған өлең түрінде жауап беруін сұрапты. Сонда 

Абай: 
– Сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы, 
Талпынған мен балапан ұядағы. 
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, 
Дүниенің жалғыз үміт тиянағы. 
Көз көруі жетпейді қабағына, 
Шам жарығы түспейді табанына, 
Өз сабын болат пышақ өзі кеспес, 
Мақлұкат тарпай қоймас тамағына, – депті. 
Ет желініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай: 
– Ата, сізден сұрақ сұрауға бола ма? – дейді. 
– Е, шырағым, сұрай ғой, – депті Жанқұтты. 
– Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не? – депті Абай. Жанқұтты: 
– Шырағым, арзан – өтірік, қымбат – шындық, дауасыз – кәрілік емес пе? Жанарың 

отты екен – ақындығың, маңдайың жазық екен – ойлылығың шығар, халкыңның қалаулы 
азаматы бол! – деп батасын беріпті. 

 
Осы екі мысалдан-ақ, біз психологиялық кеңес беру шарттарына жауап беретін 

бірнеше белгілерді байқаймыз. Атап айтқанда: 
Мұны жеке адамның өміріндегі оқиғаларға байланысты туындаған мәселелерге де; 
Жанұялық мәселелерге қатысты туындаған мәселелерге қатысты кеңес беруде де; 

Психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби мәселелерді шешу мақсатында да; 
Психологиялық кеңес берудің іскерлік бағыттағы түрлерінде де қолдана аламыз. 

Егер аналитикалық талдау тұрғысынан қоршаған ортадағы орныны қатысты: жеке 
адам, қоғам, кәсіби маман ретіндегі ой иірімдеріне жауап беретінін көрсетсек, жеке адамға 
қатысты қажеттіліктер: өміршең құндылықтар, философиялық ой өрімдері мен жеке 
азаматтық пікірді қалыптастыратын эстетикалық және рухани арналарын қамтитын 
ой-сана көрсеткіштерін, психологтың қарым-қатынас мәдениеті мен этикалық талаптарын 
өрістететін өзіндік белгілерін де жан-жақты тани аламыз. Сонымен қатар, оның жантану 
іліміндегі маңызды рөл атқаратын терапия немесес көңіл күйге ықпал ететін 
психологиялық ахуал қалыптастыру, жеке «Мені» мен адами жауапкершілігін сезінуге 
әсерін байқай аламыз. 
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Әңгімелесу барысында кеңес алушымен осы мәтіндерді жеке немесе бірнеше мысал 
ретінде талдау жағдаятты шешуді түрлі мысалдар кеңістігінде қарастыруға, жан-жақты 
талдау жасап, ой түюге мүмкіндік алады. 

 

Кеңес берудің негізгі мақсаты – кеңес сұрап келген адамның алдындан бой көтерген 
шешімі табылмай тұрған мәселенің мәнін анықтап алу және осы шиеленісті жағдайдан 
шығуға бағдар сілтеу, мәселені шешу жолын іздеуге мүмкіндік тудыру. Бұл жерде 
психолог айтылған жайтқа, оның мәні мен туындаған сұрақтарға жауап беретін шешендік 
сөздерді сұрыптап, ұсынуы аса маңызды. Себебі психолог клиенттің басынан кешіп 
отырған оқиғаларына қатысты жауапкершілікті еншілейді және оның жағдаяттың 
иірімдерін айқын көріп, зерделеп, тануына барынша жағдай тудыруы қажет. 

Шешендік сөздерді айтқанда мақал-мәтелдер мен бата, тілектің де атқарар қызметі 
ұшан-теңіз. Ол өз алдына жеке тақырып. 

Қорытындылап айтқанда, шешендік сөздерді қолдану – психолог шеберлігін еселей 
түсумен қатар, ұлттық құндылықтар тұрғысынан психологияға жаңа леп әкелетін 
құбылыс. Мұны зерттеп, қазақ шешендік өнерінің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты 
теориялық жүйесін тиянақтап, ғалымдар үлесіне ұсыну – кезек күттірмес мәселе. 
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В статье поднимается вопрос о применении в психологической консультации 
образцов устного народного творчества. Шедевры национального ораторского искусства 
это сформированное веками литературное наследие. Это жизненные ситуации, 
прекрасные решения, которые, можно использовать как ситуаций или примеры. Автор 
считает, это очень важна как терапия слов, а также как метод нейролингвистического 
программирования. 

 
Summary  

In the article, the authors raises the question of using folklorein psychological consultation. 
Masterpieces of National oratory is formed by centuries of non-literary heritage. This life 
situations, wonderful solutions that can be used as an analogue situations or for examples.The 
author believes it is very important, and as word therapy, as well asneurolinguisticprogramming 
method. 
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СЕКЦИЯ 2. 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ПАССИВТІ ЖӘНЕ АКТИВТІ 
ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
Абдибeкoв С.У.,  

э.ғ.к., доцент Қайнар Академиясы, Алматы, Қазақстан,  
Даутхан Д.Б., 

Қайнар Академиясының магистранты  
 
Мақалада екінші деңгейлі банктердің пассивті және активті операцияларының 

мәні және құрылымы туралы қарастырылған. 
Түйін сөздер: банк, пассив, актив, операциялар, құрылым, деңгейлер.  
 
Халықаралық тәжірибеге сәйкес пайдалы болу жылдық қызметтің нәтижесімен 

жасалады. Бөлінбеген шығындар бөлігі мен пайда шотында жыл мерзімінде ескеріледі 
және олардың клиенттерін несиелендіру бойынша банк операцияларының көздеріне 
қызмет етеді. 

Жарғылық қордан басқа пайда резервті қорды құру үшін қолданылады. Осы қорлар 
банктің экономикалық қауіпсіздігін және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін 
құралады. Резервтік қордың көлемі жарғылық капиталдың 50 пайызына жетуі мүмкін. 
Осы қорлардың қаржылары ссуда бойынша сенімсіз қарыздардың салдарынан мүмкін 
шығындарды өтеу үшін, банкаралық несие бойынша басқа банктер үшін, сонымен қатар 
бірлескен жоба және басқа да операциялар үшін қолданылады. 

Капитал мүліктерінің қоры банк базаларының материалды техникалық жақсаруына, 
транспорт құралдарына және қазіргі электронды жабдықтардың болуына, кеңселердің 
жабдықталуына, ғимараттар үшін жасалады. Осы қорлардың анықталған  бөлігі аймақ 
орталықтарының және қалаларының жарнамалық жабдықтарына, соның ішінде қалқандық 
және ашық жарнамаларға жұмсалуы мүмкін[1,455б.]. 

Әлеуметтік қор банк жұмысшыларын көтермелеу және олардың өміріне қазіргі  
бейнені енгізу үшін құрылады. Осы қорлардың есебінен жеңіл автокөліктер, қонақ үйлер, 
үйлер, коттедждер, тұрғын үй құрылыстарын сатып алу және құрылыстар жүргізіледі, ата 
- аналары мен балаларына жазғы демалыс орындары және тағы басқалары 
ұйымдастырылады. 

Құрылтайшылар қоры берілген банктің тұрмысынан тәуелді болмайтын қаржылық 
қиындықтарының есебінен пайда болған потенциалды банктроттықты жоюға  екінші 
резервтік қор ретінде құрылады. Мұндай қиыншылықтардың негізгі себебі ссуда бойынша 
ұсынылған уақытында өтелмеген қарыздар және клиент шоттарындағы ақша 
қаражаттарын өндіріп ссуда ұсыну болып табылады. Құрылтайшылар қорын пайдалану 
банктің беделін және төлем қабілеттігін қалпына келтіру және клиенттер алдындағы 
қарыздық міндеттемелерді жасауға мүмкіндік береді. 
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Ақша аударылған қорларды құру банктер жарғысында қарастырылады. Жылдық 
пайдадан нақты нормаларды шығару акционерлер мен жарнашылардың жалпы 
жиналысымен бекітіледі. 

Көптеген коммерциялық банктер салымшылардың бос ақша қаражаттарын тарту 
негізінде қызметін жүзеге асырады. Нәтижесінде жекеленген және салыстырмалы түрде 
әрекетсізденген ақша қаражаттары банктік капиталға, содан соң қызметкерлердің қызмет 
етуші капиталына айналады. 

Дамыған елдерде қазіргі ақшаның айналысы банк айналысының ақшасынан және 
қолма - қол ақша қаражаттарынан құралады. Осы сфералардың қатынасы тоғызға бір 
пропорциясымен мінезделеді. Осыған байланысты ақша қаражаттарының негізгі массасы 
қолма - қолсыз есеп айырысу көмегімен банктегі ұйымдар мен кәсіпорындардың шоттары 
бойынша қозғалыс жасайды[2]. 

Біздің елде көрсетілген сфералардың қатынасы үшке бір пропорциясын көрсетеді. 
Осыған байланысты кәсіпкерлік қызмет үшін тағайындалған банктің тартылған ақша 
қаражаттарының негізгі формасы есеп айырысу, ағымды және  “қажетті” кәсіпорындарға 
басқа да шоттардың ашылуына қызмет етеді. Осы кәсіпорындардың маңызы олар 
қоғамдағы өнім жиынтығын өткізуінде және өндіретіндігінде. Сондықтан банктегі 
олардың шоттарындағы ақша қаражаттарының қалдығы қоғамдық өнімнің тиімділігінің 
көрсеткіштеріне жұмсалады. Неғұрлым рентабельділік деңгейі және пайда массасы көп 
болса, соғұрлым кәсіпкерліктің масштабын кеңейту мүмкіндігі және осы ақша 
қаражаттарының қалдығы да жоғары болады. 

Банк клиенттерінің құрамына шаруашылық құрылымынан басқа өндірістік емес 
сферадағы ұйымдар кіреді. Оларға сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары, 
қайырымдылық қорлары, тауарлық және валюталық биржалар, құнды қағаз нарығының 
институттары және тағы басқалары жатады. Нәтижесінде банк клиенттерінің шоттарында 
қоғамның ақша қаражаттарының негізгі бөлігі шоғырланады. 

Чектік айналыс негізінде қолма-қолсыз есеп айырысудың ұлттық жүйесі дамиды. 
Коммерциялық келісім бойынша аяқталған есеп айырысулар чек қатысуынсыз қарсы 
төлемдерді қоса есептегендегі қаражаттар арқылы жасалады. 

Мұндай есеп айырысудың негізі-жеке қарастырылып жатқан банктердің қызметінің 
шекарасында бірнеше клиенттердің қарсы тө) 

Барлық жалпы чектер көмегімен есеп айырысулар Англияда жасалынған және 
бірінші қолданылған. Біздің елде есеп айырысудың чектік формасы таратылған ұлттық 
формаға жатпайды және сондықтан есеп айырысудың негізі есебінде төлемдердің қалың 
жүйесі қолданылады. Бұл жүйе басқа есеп айырысу формасы қолданылатын ақша 
құжаттарының бланкілерін және айналымның қалың билеттердің ерекшелігі тек қана бір 
төлемдерді жүргізу үшін қолданылады және айналыста бола алмайды. 

Бұл чектер арқылы есеп айырысулармен салыстыру бойынша ұйымдардағы қолма-
қолсыз есеп айырысулардың спецификалық ерекшеліктерінің қатарын шакырады. Қалың 
жүйеде банктер бір шоттан басқа шотқа ақша қаражаттарын аудару жолымен есеп 
айырысу операцияларын жасау үшін банк өз клиенттеріне депозиттік емес тағайындалған 
есеп айырысу шотын ашады. Бұл иегер шоты жәй ақша сияқты айналыста шектерін көп 
көлемінде қолдануға құқығы жоқ екендігін көрсетеді. Алайда оған коммерциялық қызмет 
міндеттемелері бойынша қарыздарды төлеуге ақша қаражаттарын есептен шығару 
жүргізіледі және осы шотқа жататын төлемдерді қабылдауды талап ету құқығы 
көрсетілген. 

Банктер есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының маңызды өсуінде 
жоғарлатылған пайыздық ставкаларды тағайындалуы бойынша клиенттерге жинақтаушы 
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шоттарын ашуға кеңес береді. Бұл ставкалардың шекаралық деңгейі ақша 
қаражаттарының мерзімі мен көлеміне байланысты. 

Банктегі пассивтердің маңызды көзі болып тұрғындар қолындағы қолма - қол 
ақшалар табылады. Тұрғындар кірісі негізгі (қызмет орны бойынша) және қосымша (басқа 
да орындардағы) еңбек ақы төлемдері, сонымен қатар премиялар, жәрдем ақылар, 
сақтандыру төлемдері, мемлекеттік облигациялар бойынша пайыздары мен дивиденттері 
және басқа зайымдар есебінен құралады. 

Тұрғындардың ақша кірісін және шаруашылықта оның қозғалу жолдарын қарастыра, 
ағылшын экономисті Джон Мэйнард Кэйнс тұрғындардың жинақ қабілеті - тауарларды 
өткізуді, өнімдердің көлемдерін және қызмет орындарын азайтудың негізі себептерінің 
бірі екендігін көрсеткен.  Негізінде жинақ бөлігі басқа да мақсаттағы қажеттіліктерге және 
тауарларды ұзақ мерзімге пайдалануға сатып алу үшін ақшаларды жинау жағдайында, 
кейінге қалдырылған сұранысқа жатады. Кейінге қалдырылған сұраныспен тұрғындардың 
салымына ақша қаражаттарын тарту бойынша коммерциялық банктердің негізгі 
жұмысына байланысты.  

Көптеген әлем елдеріндегі коммерциялық банктердің қызметі үш нүктені ұстанады: 
ликвидтілік, төлем қабілеттілік және пайдалылық. Сондықтан банктер үшін салымдар 
олардың сақталуы сенімді кепілдікпен ұзақ мерзімде айналымда болуы маңызды. Осыған 
байланысты барлық салымдар ағымды (талап етуге дейінгі), тез арадағы (белгілі бір 
мерзімге) және жинақтаушы (ұзақ мерзімге сақталуға) болып бөлінеді. 

Ағымды салымдар өзімен бірге күнделікті сұраныс өнеркәсіп және азық - түлік 
тауарларын сатып алу бойынша төлемдер үшін алдын - ала тағайындалған тұрғындардың 
ақша қаражаттарын көрсетеді. Бұдан басқа олар тұрмыстық, коммуналдық және қызмет 
көрсетулерге төлеу үшін шығындалады. Салымшы салымды алып тастауға арнайы 
хабарлаусыз жеке шотта қалғандардың шегінде ақша қаражаттарын күнделікті жарату 
құқығына ие[3,142б.].  

Халықаралық тәжірибеде салымдардың күнтізбелік мерзімі төрт топқа бөлінеді: 30 
күннен 90 күнге дейін, 90 күннен 179 күнге дейін, 180 күннен 359 күнге дейін және 3660 
күннен жоғары. Мұндай мерзімдерді орнату әртүрлі елдегі коммерциялық банктің пайыз 
ақшасы есеп айырысуында біркелкілікке жетуге мүмкіндік береді. 

Тез арадағы салымдар банктермен қатаң бекітілген кезеңде қабылданады. 
Салымшылар мерзімнің аяқталуына дейін қаражаттарды алып тастауын өз банкіне 
хабарлауға міндетті. Бұл операцияға дер кезінде дайындалуына және орталық банктің 
жергілікті органдарынан қажетті бекітулерді алуға мәліметтерді беру қажет. Сондықтан 
тез арадағы салымдар несиелендіру ресурстарының қауіпсіздік міндеттемелеріне көбінесе 
толық жауап береді және олардың төлем қабілеттілігін соққы астына қоятын ақша 
қаражаттарын күтпеген жерден алып тастауына банктер кепілдік береді. 

Жинақ салымдары банктермен 359 күннен жоғарғы мерзімге жұмылдырылады. Бұл 
салымдардың негізгі көзге түсетін ерекшеліктері еңбек кірістері есебінен ақша 
қаражаттарының құрылуы салдарынан төмен қарқында өсуі. Ережеге сәйкес, бұл 
салымдарды пайдалануға сәйкес сатып алуларды істеу үшін қажетті деңгейге жеткеннен 
кейін жүргізіледі. Осыған байланысты жинақ салымдары ұзақ мерзімді қолдану 
қызметтері мен тауарларға тұрғындардың уақытша кейінге қалдырылған сұраныстарының 
классикалық формасы ретінде көрінеді. 

Салымшылардың экономикалық көзқарастары максималды пайызды ақшалар, ол 
банктер пайда алудың жолына түседі. Осы көзқарастарға өтудің пунктері 3660 күннен 
жоғары мерзімдегі ерекше созылатын жинақ салымдарына қызмет етеді. Осы 
салымдардың арқасында салымдардарды ұзақ мерзімді сақтаудан алынған кірістер 
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есебінен тұрғындардың әлеуметтік тобы пайда болды. Жинақ салымдары банктер үшін 
неғұрлым қолайлы депозиттердің формасы. Депозиттік қаражаттарды сақтау уақытында 
банк ссудалары ретінде біраз ондаған айналымдар жасауы және оларға неғұрлым жоғарғы 
көлемде пайда әкелуі мүмкін. 

Пайыздық ақшаларды есептеу және сақталудың жағдайы салымға жасалған банктер 
мен клиенттер арасындағы келісім шарттарда қаралады. Біздің елдің жинақ банкісінде 
басқармамен бекітілген белгіленген пайыз ставкалары бар. Коммерциялық банктерде бұл 
ставкалар салымдарды сақтау ұзақтылығы мен соммаларына байланысты ауысуы мүмкін. 

Тұрғындардың негізгі бөлігі ақша қаражаттарын жинақ банкісінде сақтауды айтады, 
өйткені олардың жұмысында жергілікті мекемелердің ешқайсысы банкроттық 
белгілемеген[4,80б.]. 

Соммаларды сақтау бойынша қазіргі банктердің операциялары жинақ кітапшасы 
аталатын заңды тұлғалардың ерекше куәлігімен рәсімделеді. Кітапша - олардың жеке 
шоты бойынша барлық қажетті төлемдерді жасауға клиенттер банкке міндеттеуге құқық 
береді. Бұл олардың ақша қаражаттарын пайдалануды маңызды жеңілдетіп, салымшыға 
ыңғай жасайды.  

Біздің елде және шетелдерде банктер қатарындағы тез арадағы және жинақ 
салымдары вексельдермен және тауар сертификаттарымен рәсімделеді. Банктік 
вексельдер жаңа заңды және жеке тұлғаларының пайыздар алу және қарыз инкассациясы 
құқығын тапсырумен қызметтер мен әртүрлі тауарлар бойынша төлемдерге қабылданады. 
Тауар  сертификаттары - жерлерді, құрылыстарды, транспорт құралдарын, тауарларды 
ұзақ мерзімді пайдалану және тағы басқаларын иелену үшін мақсатты қаражаттарды 
жинақтауға қабылданады.  

Қазіргі коммерциялық банктер тұрғындардың қаражаттарын тарту бойынша 
жұмысында ақша нарығында оларға ойдағыдай бәсекелесуді рұқсат ететін түрлі 
шараларды қолданады. 

Көптеген банктер тұрақты клиенттеріне пайыздық ставкаларды жоғарлатуды 
орнатады, оларға “сенімділігі үшін” ақшалай сыйлықтар тапсырады, несие жеңілдіктерін 
ұсынады, автокөлік ұтысын және басқа құнды заттарды ұйымдастырады. Тауар 
сертификаттарын рәсімдеуге банктер иеленген құндылықтың бағасының 25 % -не дейін 
несиелер ұсынуға міндеттеледі. 

Соңғы жылдары банктер басқа да елдерде және аймақтарда, облыстарда еңбек ақыда 
болатын осы жердегі тұрғындардың салымдарын тарта бастады. 

Біздің елдің көптеген банктері жарнамаларды жасауларға бейімделеді және шынайы 
қаржылық жағдайдың есебінсіз салымдар бойынша пайыздық ставкаларды жоғарлатуды 
бекітеді.  

Дамыған   елдердің ірі коммерциялық банктерінің тәжірибесі олардың тұрғындар 
мен кәсіпорындардың ақша қаражаттарын тартудың шектелмейтінін көрсетеді. Олар 
өздерінің операцияларының дамуы үшін Орталық эмиссиялық банктің және басқа 
коммерциялық банктердің қызмет көрсетулеріне жүгіреді. Бұл несиелендіру ресурстарын 
тікелей сатып алу қаражаттарымен және Орталық банктің жергілікті органдарындағы 
кәсіпорындарының вексельдерін аударумен жүргізіледі. 

Әртүрлі елдер мен қалалардың банктері олардың клиенттерінің ақша 
қаражаттарының аударымдарының өңделуі бойынша бір біріне  арнайы шоттар ашады 
және өздерінің арасында корреспонденттік келісім-шарттар толтырылады. Осыған 
байланысты корреспонденттік шоттарда банкаралық несиелер үшін қолданылатын 
уақытша бос ақша қаражаттарының қалдығы жинақталады. Мұндай несиелерді жеткізу  
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сұраныс пен ұсыныс бағасы бойынша жүргізіледі және несиелік  келісім-шарттармен 
рәсімделеді. 

Осы төмен банктердің қатарында өздерінің ресурстарын қайта қаржыландырудың 
бекітілген ставкасы бойынша оларды алып, Орталық банктің жергілікті органдарының 
несиелерін қолданады. 

Ақша қаражаттарының әртүрлі көздері депозит нарығында банктердің жұмысының 
спецификалық ерекшелігін шақырады. Бір жағдайларда ресурстар ақша нарығының 
субьектілер қатарында және де басқа да банктерде қолға түседі.Бұл сұраныс пен ұсыныс 
бағасы бойынша несиелерді ұсыну мүмкіндігін ашады және жоғарылатылған пайыздық 
ставкаларды енгізеді. 

Пассивтік операциялар негізінде банктің ресурстары жинақталады. Сондықтан да, 
пассивтік операциялардың коммерциялық банктердің қызметіндегі рөлі жоғары. 
Қаншалықты банк ресурстары пассивтік операциялардың нәтижесінде құралатындықтан, 
оған анықтама беру қажет. Қаржы және несие сөздігінде  пассивтік  операциялар - “бұл  
несиелік   және      активті операцияларды  жүзеге асыруға арналған банктің ресурстарын 
қалыптастыру операциялары” - делінген. 

Соңғы оқулықтарға сүйенсек, банктің пассивтік операциялары нәтижесінде пассивті  
шоттағы немесе активті пассивті шоттағы қаражаттардың өсуін,  яғни пассивтің активтен 
арту формасын сипаттайтын операцияларды білдіреді. 

Бұл анықтамалар бірін - бірі толықтырады десе де болады. Жалпы пассивтік 
операциялардың мынадай формалары болады: 

- коммерциялық банктердің бағалы қағаздарының алғашқы эмиссиясы; 
- банк пайдасы есебінен капиталдарды немесе қорларды ұлғайту және құру; 
- басқа заңды тұлғалардан несие алу; 
- депозиттік операциялар. 
 Пассивті айналыстағы ақша қаражаттарын банктерге тартуға мүмкіндік береді. 

Алғашқы пассивтік операциялардың екі формасы негізінде несиелік ресурстардың бірінші 
ірі тобы, яғни меншікті ресурстар құралады. Келесі екінші ірі топ, яғни зайымдық немесе 
тартылған ресурстар қалыптасады. 

Коммерциялық банк өзінің коммерциялық және шаруашылық қызметін қамтамасыз 
ету үшін белгілі бір ақша қаражаттары, яғни ресурстары болуы керек[5,Б.14-19]. 

Коммерциялық банктің ресурстары өзімен бірге банктің өзінің қарамағындағы және 
тартылған ақша қаражаттарын және активті операцияларды жүзеге асыруға қолданылатьн 
қаражаттар жиынтығын білдіреді. 

Құрылу тәсілі бойынша коммерциялық банктің ресурстары меншікті және зайымды 
болып бөлінеді. Коммерциялық банктің ресурстарының көздеріне жұмылдырылған 
қаражаттар жатады.  
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Резюме 

В статье рассматриваются значение и сруктура пассивных и активных операции в 
банках второго уровня. 

 
Summary 

This article discusses the value and structure of the passive and active operations in the 
second-tier banks. 

 
 

САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕГІ САЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 
ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
           Серикбаев С.К.,  

к.э.н., профессор Каспи университеті, Алматы  
 

Қазақстан Республикасында жаңа Салық Кодексінің іске асу жүйесінен кейін 
қаржы саласында көптеген өзгерістер келді. Бұл мақалада ҚР салық жүйесінің негізгі 
элементері, салық қызметтерінің, органдарының қалыптасуы жүйесі қарастырылған.  

Түйін сөздер: Салық, жүйе, даму, органдар, төлемдер, Арнайы қаржы орталығы, 
пайда, ставка. 

 
Салық салудың көп ғасырлық тәжірибесінің негізінде салықты жинауды 

бақылаудың, салық заңдылығын сақтаудың түрлі формалары мен әдістері жасалды. Бұл 
формалардың дамуы мен ауысуы экономикалық және хұқықтық институттардың 
дамуымен алдын-ала анықталып отырды. Хаммурапи (б.э.д. 18 ғасырдағы Ежелгі 
Вавилон) мен Ману Заңдарының (б.э.д. 2 ғасырдағы Ежелгі үнді мемлекеті) өзінен ақ, 
салықтарды жинау қызметі арнайы тағайындалған органға немесе шенеунікке 
тапсырылатыны туралы сөздер табуға болады[1,53-56].  

Алғашқыда мұндай органдар тәртіпке келтірілген жүйе болған жоқ, салық 
жинаушылардың түрлі өкілеттілігі мен статустары болды, ерікті түрде тағайындалды, 
салықтық қызметті орындауды өзге де мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерды 
атқарумен араластырып отырды. Арнайы қаржы мекемесі болмаған кезде салық 
төлемдерін өндіріп алу үнемі болған жоқ, билеушінің жеке тапсырмасы бойынша 
жүргізілді. Көптеген мемлекеттерде барлық немесе бірқатар салық түрлерін жинау 
жергілікті өзін-өзі басқару орындарына тапсырылды. Мысалы, аталған ману Заңдарында 
табиғи алым-салықтарды жинау жөніндегі міндет ауыл старостасына жүктелді.  

Рим империясында салықты жинаумен қауымдар айналысатын, магистраттар мен 
қауымдық кеңестің мүшелері  қазынаға салық төлемдерінің түсуіне жеке түрде жауап 
беретін. Алтын Орда қол астындағы жерлерден алым-салықты басында хан арнайы 
тағайындаған-басқақтардың көмегімен жинаған, кейіннен оны жергілікті билік 
орындарына тапсырды: орыстың жеке князьдары өз аумақтарында алым-салық жинап, 
кейіннен оны Ордаға жөнелту үшін Ұлы князьға беріп жіберетін. Алым-салықты жинау 
қызметі кейде дін қызметкерлеріне тапсырылатын: ежелгі еврейлік шіркеулік мемлекеттің 
бірінші дінбасы талап етілген соманы Рим империясының пайдасы үшін төлейтін, 
кейіннен оны жеке салықтөлеушілерден жинап алатын.   

Көптеген мемлекеттердің дамуының ерте кезеңінде салықтық төлемдерді жинаудың 
біршама кең тараған түрі делдалдарды (откупщик) қолдану болды. Рим 
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провинцияларында  мемлекет баж бен қосымша салықтарды, орнына белгілі бір соманы 
төлеуді талап етіп, делдалдыққа беретін болған.  Византия империясында салықтарды 
жинаушылар белгілі бір уақытқа тағайындалатын, сол уақыт аралығында оларға белгілі 
бір аумақтан салықтық түсім алу үшін откуп берілетін. Франция мемлекетінде біздің 
эрамыздың алғашқы мыңжылдығының ортасында жекелеген салықтарды жинаумен 
делдалдар айналысатын. Олар корольге белгілі соманы жеткізіп беруге міндетті болатын, 
және ол үшін өзінің бір мүлкімен жауап беретін[2,Б.21-22].  

Ортағасырлық мемлекет-қалаларда да салықтар откупщиктердің көмегімен 
алынатын. Флоренцияда 14 ғасырда саудадан және қалалық жиыннан салық жинау, 
қазынаға үлкен баға ұсынған адамға тапсырылатын. Откупщик бұл соманы бірден, өзінше 
жалға алу ақысы ретінде төлейтін де, нәтижесінде салықтың бағамдық сомасы мен 
салықтық түсімдердің нақты көлемінің арасында айырмашалық арқылы пайда түсіру 
мүмкіндігіне ие болатын. Құрлықты Еуропа елдерінде салықтық төлемді жинаудың бұл 
әдісі 18 ғасырдың ортасына дейін кең көлемде қолданылып келді.  

Қазынаны толтыру үшін жергілікті басқару орындары мен «откупщиктерді» қолдану, 
қалыптасу, даму, орталық биліктің нығаюы  кезеңінде барлық мемлекеттерде болған.  
Мемлекеттік органдардың дамыған жүйесі және олардың өзара байланысының 
қалыптасқан механизмі болмаған кезде салықтық төлемдерді жинаудың осындай әдісін 
ғана жүзеге асыру мүмкін болды. Мемлекет бұл орайда өте көп қаражатын үнемдеді, өз 
шенеуніктерін қамтамасыз етуге кететін шығыннан ада болды және мықты, мерзімінен 
бұрын төленетін салықты кепілдікке алды. Сонымен қатар, откупщиктердің жеке 
мүддесіне негізделген, оларды пайдалану көп жағдайда мемлекеттік аппараттың 
жұмысынан әлдеқайда тиімді болды[3,18б.].  

1917 жылғы Қазан Төңкерісінен кейін, 1918 жылы СНК Декретімен патшалық 
Ресейдің қаржылық органдары таратылып, салық жинау губерниялық және уездік 
атқарушы органдардың құрылып жатқан қаржы бөлімдеріне тапсырылды. 1921 жылы 
Халықтық Қаржы комитетінің құрамында мемлекеттік табыстар мен салықтар басқармасы 
құрылды. Осыған сәйкес, уездік қаржы бөлімдеріндегі алым-салық инспекторлары 
таратылып, салық төлеуді бақылау губерниялық қаржы бөлімшелерінің қарамағына 
жіберілген қаржы инспекторларына тапсырылды. 1930 жылғы реформаның барысында 
қалалық және аудандық қаржы бөлімшелері жүйесінде салық инспекциялары құрылды, 
олар 1959 жылы мемлекеттік кіріс басқармасы, бөлімі және инспекциясы  болып аталды. 
Бұл уақытта Қазақстан КСРО-ның құрамында одақтас республика боғандықтан, мұндай 
жағдай бізде де болды.  

Бюджеттің табысын және салық түсімін бақылауды қамтамасыз етудің негізгі 
жұмысын қалалық және аудандық инспекциялар жүзеге асырып отырған, олар соған 
сәйкес атқарушы комитеттердің қаржы бөлімдерінің бөлімшелері болатын. Инспекцияда, 
қосымша табыс көзін іздейтін экономистер бар еді, олар салық төлеушілердің есебін 
жүргізіп, салық пен өзге де бюджеттің табыстарын жинауды көтеру жөнінде ұсыныстар 
жасап отырған.  

Жаңа экономикалық жағдайда мемлекеттік қазынаға тұрақты түрде қаржы түсуін 
қамтамасыз ететін және өндірісті жан-жақты дамытуды жандандыратын қазіргі салықтық 
механизмді енгізу міндеттерінің шешілуі үшін, елде салықты басқаратын, тиімді жұмыс 
істейтін жүйе керек.  

Салықты басқаратын құрылым ішіндегі салық жүйесінде басқару өзара байланысын 
сипаттайды және  оның негізгі элементтерінің сапасын салықтық әкімшілік түрінде 
басқаратын жүйе ішіндегі жүйеге (басқару субъектісіне) енгізеді және ол басқарып 
отырған жүйе ішіндегі жүйені (басқару объектісін) - салық төлеушілер мен  банк жүйесі 

87 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

ішіндегі жүйе арасындағы түрі ретінде, ал олар арқылы - соңғы басқару жүйесін -  атап 
айтқанда салықтарды сипаттайды.  

 АҚШ, Англия, ФРГ секілді дамыған елдердің салықтық мекемелерінің даму 
эволюциясын қарастыратын болсақ, олардың мұндай құрылымы  салықтық 
қатынастардағы және соған сәйкес салық салу жүйесіндегі біртіндеп даму ерекшелігімен 
толық сәйкес келеді, ал бүгін оның табиғи түрдегі жалғасы,  бүгін де есептен шығарып 
тастауға келмейтін бұрынғы дәстүр қазіргі уақытқа сәйкес өзгерген[4,32б.]. 

Қазақстанға келер болсақ, бізде бәрі өзгеше болған: мемлекеттің өркендеуі үшін 
және нарықтық экономикаға өту кезінде оның халқының жақсы тұрмысы үшін маңызды 
экономикалық категория  салықты тәжірибе жүзінде шеттеткен 75 жылдан кейін 
барлығын жаңадан бастау керек болды. Республика экономикасын терең және ұзаққа 
созылған дағдарыстан алып шығу үшін, өте аз уақыт берілді және осы уақыт аралығында 
қателіктер жіберіп, оны түзетіп жатуға, соның нәтижесінде ғана жоғарыда аталған 
мемлекеттер секілді қоғам мен нарықтықтық қатынас талаптарына сай өте тиімді 
өркениетті салық жүйесін құруға әкелетін уақыт жетіспеді. Қазақстанда 3-4 жылдың 
ішінде білікті мамандар мен ақша қаражатының өте аз жағдайында, барлық саланы 
қамтитын салық реформасының негізін дайындап, құрып жүргізу, оны 
ұйымдастырушылардан негізгі назар мен қолдағы ақша қаражатын ең негізгі бағыттарға, 
соның бірі біздің жаңа заңға барабар салықтық әкімшілік механизмін  құру талап етілді. 

Ең алғаш бұл ҚР Президентінің Жарлығымен Қаржы Министрі мемлекеттік 
табыстарды Басқару базасында 1990 жылдың 9 шілдесінде құрылған Мемлекеттік Бас 
Салық Инспекциясы (МБСИ) болатын. Оның қызметі біздің бұрынғы жалпы директивті-
жоспарлы экономикасызға сай келетін, тек  жоспарлы-бөлінген еді, мәжбүрлі бекітілген 
баға және оның құрамына енетін салық, өзге де бюджетке төленетін міндетті төлемдермен 
қатар, бірыңғай түрде төленетін.  

Нарыққа өту және жаңа салық саясатына өту жағдайында БМСИ-ді түбірімен жұмыс 
мазмұнын ғана емес, оның түрі мен әдісін де өзгертуге тура келді. Дегенмен, МБСИ 
құрылған соң, бір жарым жылдан кейін өзінің жақында ғана алған тәуелсіздігін жоғалтып 
алды да, содан бастап Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Бас салық 
инспекциясы болып атала бастады, сонымен қатар ол Қаржы министрлігінің Салық 
комитеттеріне және осы Министрліктің Салық полициясы Департаменттеріне көбейді.  

Сөйтіп, 1991 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік 
салық комитеті құрылды. Салық органы тікелей вертикалды түрде сәйкесінше салық 
органына бағынады және жергілікті орндаушы органдарға жатпайды. Уәкілетті органдар 
салық органдарын басқаруды жүзеге асырып отырды.  

Мемлекеттің салық қызметін жетілдіру мақсатында Қазақсан Республикасының 1998 
жылдың 12 қазанындағы № 4114 „Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар 
жүйесін ары қарай реформалау туралы” жарлығына сәйкес Мемлекеттік Кіріс Министрлігі 
құрылған болатын. Оның қарамағына Салық комитеті мен Кедендік комитеттің және 
Салық полициясы депортаментінің, іс - әрекеті және мүлкін басқару туралы өкілеттік пен 
қызметтер берілген, сондай - ақ, Қаржы Министрлігінен ”Кәсіпорындарды қайта құру мен 
тарату бойынша Агенттігі„ акционерлік қоғамы, энергетика, индустрия, сауда 
Министрлігінен - мүліктерін басқару бойынша өкілеттік және алкоголді өнімдер өндіруге  
мемлекеттік басқару бойынша Комитетінің ісімен айналысу өкілеттігі тиген болатын. 
Осылайша, уәкілетті салық органы болып Қазақстан Республикасының мемелекеттік Кіріс 
Министрлігі тағайындалды. Ол Қаржы министрлігінен тәуелсіз, өз алдына қызмет 
етті[5,48б.].  
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2001 жылдың тамыз айында ҚР 240-11 Заңына сәйкес салық полициясы 
органдарының қызметіне мәселелеріне байланысты ҚР бірқатар заң актілеріне өзгерістер 
енгізілді, онда салық полициясының аты қаржы полициясы болып өзгертілді. 

2002 жылдың 28 тамызындағы № 934 „Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
басқару жүйесін жетілдіру” туралы Қазақстан Республикасын Жарлығы бойынша 
Мемлекеттік Кіріс Министрлігі оны Қаржы Министрлігіне қосу арқылы таратылды. 
Сөйтіп, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Салық комитеті құрылдып, 
салық комитеті қайтадан Қаржы министрлігінің құзырына өтті. 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, басшылықты жүзеге асырып 
отырған, заңмен қарастырылған өкілеттік шеңберінде, мемлекеттік бюджеттің орындалу 
барысын қадағалау мен орындалу саласында сала аралық үйлестіруді жүзеге асырып 
отырған, ҚР орталық атқарушы органы болып табылады. Оның құзырына басқару, 
мемлекеттік меншіктің орындалуын қадағалау және есептеу,  шамасы жоқ қарызгерді жою 
жөніндегі соттан тыс процедураны және банкрот деп тану процедурасын жүргізеді, 
қаржылық есептің аудиті мен бухгалтерлік есеп жүйесін ретке келтіреді.  

Министрліктің мынадай ведомствалары бар: Қазына комитеті, Салық комитеті, 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті, Шамасыз қарызгерлермен жұмыс 
комитеті. 

Мемлекеттік орган қызметін нақты бекітудің құқықтық басты маңызы бар: бұл 
органға заңмен бекітілген  хұқық және оған бекітілген міндет, тек қана оның қызметі мен 
міндетінің аясында ғана түсіндіріліп, жүзеге асырылуы тиіс, өйткені ол заңмен бекітілген.  

Қазіргі кездегі барлық мемлекеттерде салықтың төленуін қадағалау, арнайы 
Мемлекеттік орган - салық қызметі органдарының құзырында. Олардың ұйымдастыру 
құрылымдарының бір-бірінен айырмашылығы көп. Көптеген елдерде салық органдары 
қаржы министрлігінің құрамына енгізілген және аймақтық-әкімшілік белгісі бойынша 
иерархиялық құрылысқа ие. Мысалы Ұлыбританияда 15 салық аумағында 600 салық 
ауданы бар,  ал АҚШ-та Ішкі табыстар қызметінің орталық аппаратына 7 аймақтық және 
58 аумақтық салық басқармалары бағынады[6,Б.19-21]. 

Салық органдары - салықтар мен төлемдер туралы заңның сақталуын қадағалайтын 
мемлекеттік басқару органдардың жүйесі. Салық органдары мынандай процесстерді 
бақылап отырады: 

1. салықтардың дұрыс аударылуын; 
2. төленген салықтың толықтығын; 
3. салықтың өз уақытында төленуін. 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті ҚР.  
«Салықтар және өзге де бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Кодексіне 

сәйкес мемлекет алдындағы міндетті төлемдердің орындалуына салықтық қадағалауды 
қамтамасыз етуді құзырына алған Қаржы Министрлігінің ведомствасы болып табылады. 
Ол сондай-ақ, ҚР заңдарына сәйкес, бюджетке төленетін міндетті төлемдер мен 
салықтардың түсуін, міндетті зейнетақы жарналарының өз уақытында және толық 
аударылуын қамтамасыз ету саласындағы үйлестіру мен басшылықты жүзеге асырады.  

Комитеттің заңды тұлға болып табылатын аймақтық органдары бар, оған мыналар 
жатады: облыстар мен Астана, Астана қалалары бойынша салық комитеттері, 
ауданаралық салық комитеттері, аудан, қала және қалалардағы аудан жөніндегі салық 
комитеттері, сонымен қатар арнайы экономикалық зоналардағы салық комитеттері.  

ҚР Салық комитеті өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Ата Заңы мен басқа 
заңдарына, Салық Кодексіне, Қазақстан Республикасы Президенті пен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де құқықтық және нормативтік актілерге, сонымен қатар 2002 жылдың 9 
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қазанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен бекітілген № 1102 Салық 
комитеті туралы Ережеге  сәйкес жүзеге асырады.  

Салық комитеті мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық формасындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілдегі атауы жазылған мөрлер мен 
штамптары, бекітілген үлгідегі бланктері және Қаржы Министрлігі қазынасының 
органдарында және банк шоттарында заңға сәйкес  бюджеттік шоттары бар. Комитет 
азаматтық-құқықтық қатынасқа өз атынан түседі [7,6-7].  

Мұның барлығы қазіргі кезге дейін Қазақстанда жалғасып келе жатқан салық 
реформасы әу бастан-ақ, мәжбүрлі түрде эволюциялық емес төңкерістік сипатта 
басталғанын дәлелдей түседі. Сондықтан да ол өзінің барлық қатысушыларынан барынша 
үйлесімді және батыл әрекеттер, барыншы жинақылықты, жеделдікті, күштілікті және 
ақша қаражатын басты бағыттарға бағыттауды, жақсы құрастырылған сәйкесінше, іштегі 
әсерлерге мұқалмайтын, біртұтастықты қамтамасыз ететін, салықты басқаруда 
ұйымдасқан тәуелсіз және экономикалық тиімді және республиканың барлық аймағында 
бірыңғай қолданылатын әрекеттерді күтеді.  
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Резюме 

В этой статье рассматривается формирование налоговых органов как основной 
элемент системы налоговых органов в Республике Казахстан. 

 
Summary 

This article discusses the formation of the tax authorities as the main element of system of 
the tax authorities in the Republic of Kazakhstan. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ НА 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

     
     Ултараков А.,  
магистрант 2 курса Академия Кайнар  

 
В этой статье рассматривается регулирования банковской деятельности второго 

уровня на финансовом рынке Республики Казахстан. Рассматривается банковские 
депозиты, основные положения регулирования банков на рыночных условиях так как 
комерческие банки второго уровня должны конкурировать с проявлением банковских 
осегнований и регулированием.  

Ключевые слова: Регулирование, затраты, условия, прибыль, особенности, дефолт, 
процесс, анализ.  

 
Во всех экономически развитых государствах регулирование банковской системы 

имеет приоритетное значение. Банкам в рыночной экономике отводится одновременно 
роль ведущих хозяйственных агентов и важнейших каналов воздействия на 
макроэкономические процессы. Исключительно важно их значение в поддержании 
стабильного социального климата. В большинстве стран банковский надзор 
рассматривается как одна из важнейших функций центрального банка и/или министерства 
финансов. Особенно велико его значение, в периоды нестабильного развития денежно-
кредитных рынков[1,240с.]. 

Регулирование деятельности ориентированных на рынок банков и надзор за ней 
является обеспечением эффективного руководства банками, своевременным решением 
задач, с которыми сталкиваются банки, стимулированием банков к ведению эффективной 
деятельности и ликвидации неплатежеспособных банков. Хорошая система 
регулирования и контроля на правовой нормативной базе выступает основой, 
ориентированной на рынок частной и хорошо управляемой банковской системы. 
Установив рамки конкуренции банков, система регулирования банковской деятельности в 
республике будет обеспечивать добросовестную конкуренцию и процветание наиболее 
эффективных банков. В свою очередь, контроль за деятельностью банков обеспечивает 
соблюдение банками правил, регламентирующих их деятельность, и стимулирует 
эффективное руководство. Поэтому, наиболее эффективные банки должны быть 
заинтересованы в создании хорошей системы регулирования их деятельности, а также в 
создании такого положения, при котором надзор в состоянии обеспечить соблюдение 
банками соответствующих норм и правил. 

По состоянию на 01.09.2016 общее количество банков второго уровня составило 34, 
на деятельность которых оказывает прямое влияние система банковского надзора. 

Основной целью банковского надзора является защита клиентов банка от 
всевозможных рисков. Под риском банка подразумевается вероятность, а точнее угрозу 
передачи банком части своих ресурсов, доходов или суммы дополнительных расходов при 
совершении финансовых операций, в результате все это может привести к убыткам в 
деятельности банка. 

Задачи банковского надзора:  
- обеспечение соблюдения законов и установленных правил в банковской 

деятельности, в интересах страны, населения, клиентов и учредителей банков; 
обеспечение соответствия деятельности банков денежно - кредитной, валютной и 
финансовой политике государства; 
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Система банковского надзора - это система мер регулирования и контроля за 
движением денежных потоков в банковской системе, основной задачей которой является 
формирование финансово устойчивой банковской системы, содействующей решению 
проблем стабилизации и экономического роста, направлена на предотвращение таких 
макроэкономических последствий, как: системный финансовый кризис, чрезмерное 
изменение денежной массы, крах платежной системы. На микроэкономическом уровне 
задачи системы банковского надзора направлены на повышение эффективности работы 
банковского сектора, защиту интересов вкладчиков, развитие здоровой конкуренции 
внутри банковского сектора и предотвращение крупной концентрации в банковском 
секторе, ориентирование банковских денежных потоков в реальный сектор экономики[2]. 

Среднесрочные перспективы экономики Казахстана остаются благоприятными. 
Однако без необходимого ужесточения макроэкономической политики при помощи 
денежно-кредитной политики и укрепления обменного курса в краткосрочной 
перспективе возможно закрепление более высокой инфляции и усиление уязвимости 
банковской системы. Такие обстоятельства могут привести к серьезным отрицательным 
последствиям для экономического роста и конкурентоспособности. 

Рассмотрим общепризнанные Базельские принципы, состоящие из 25 основных 
принципов банковского надзора, по которым следуют большинство банковских систем 
мира.  

Данные принципы были разработаны Базельским комитетом в близком 
сотрудничестве с органами банковского надзора 15 стран с нарождающейся рыночной 
экономикой и при плодотворных консультациях со многими органами банковского 
надзора во всем мире. Разработанные принципы представляют собой базовые элементы 
эффективной системы банковского надзора. Они носят всеобъемлющий характер и 
создают предпосылки для налаживания эффективного банковского надзора, 
лицензирования и создания структуры, введения разумных требований и правил 
регулирования, разработки методов текущего банковского контроля и информационных 
требований, определения формальных полномочий органов банковского надзора и 
организации банковского дела в международном масштабе. 

"Базельские основные принципы" призваны служить отправной точкой для органов 
банковского надзора и других государственных органов во всем мире. Темпы возможного 
введения соответствующих изменений будут варьировать, в зависимости от наличия у 
органов банковского надзора необходимых установленных законом полномочий. Там, где 
необходимы изменения в законодательстве, национальные законодательные органы 
призываются к безотлагательному рассмотрению вопроса о внесении таковых для 
обеспечения возможности применения Базельских принципов на практике. 

Рассмотрим основные методы банковского надзора подробнее: 
1. Дистанционный надзор 
2. Инспектирование 
3. Надзорное реагирование 
Дистанционный надзор - это текущий контроль на регулярной основе, механизмом 

реализации которого является предоставление банками второго уровня различных видов 
отчётности регулируемой КФН. 

Дистанционный (документарный) надзор как основной метод контроля за работой 
банков - это метод разумного надзора, который заключается в периодическом 
представлении банками (и другими финансовыми учреждениями) своей отчетности в 
органы надзора, что, как правило, делается на ежемесячной или ежеквартальной основе.  
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Несмотря на то, что отчетность  обычно предусматривает включение данных, 
необходимых для макроэкономического анализа, в системе разумного надзора отчетность 
используется для определения финансового состояния того или иного учреждения, 
используя при этом анализ финансовых показателей, при помощи коэффициентов: 
адекватность капитала, рентабельность, ликвидность и качество активов. Успех 
дистанционного надзора зависит от достоверности данных, представленных в 
соответствии с четкими инструкциями и нормативами учета и отчетности, причем особое 
внимание следует уделять обеспечению достоверности и полноты представляемой 
информации. Для эффективного дистанционного надзора требуется высокий уровень 
навыков проведения финансового анализа ключевых показателей, перечисленных выше. В 
оптимальном варианте, дистанционный надзор служит в качестве "системы раннего 
оповещения", которая предупреждает работников органов надзора о возникновении 
проблем  в финансовом состоянии отдельного банка. В свою очередь, дистанционный 
надзор сам по себе редко выявляет все риски, стоящие перед банками, и не может пролить 
свет на все субъективные ключевые аспекты. Особенно в области анализа качества 
руководства банком[3,334с.]. 

Основные направления дистанционного банковского надзора: 
1) проведение анализа деятельности кредитной организации и выявление 

проблемных банков; 
2) установление и проверка соблюдения экономических норм; 
3) анализ документов, предоставляемый кредитной организацией для регистрации и 

получения лицензии; 
4) контроль за качеством руководящего состава кредитной организации;  
Инспектирование на местах - представляет собой комплекс взаимосвязанных, 

целенаправленных мероприятий, реализацию уполномоченных подразделений КФН 
непосредственно к банкам второго уровня для определения соответствия выполняемых 
операций действующему законодательству и нормативно-правовым актам КФН и 
Национального Банка, а также для проверки достоверности предоставляемой отчётности и 
оценки реального финансового состояния банка. 

Проведение инспекционных проверок на местах является краеугольным камнем 
банковского надзора, которое позволяет получить непосредственную картину, 
характеризующую состояние банков. Следовательно, перед органами надзора стоит задача 
сформировать группу (или группы), состоящие из высококвалифицированных 
специалистов, которые хорошо знакомы с банковскими операциями и банковскими 
рисками. Учитывая большую трудоемкость проведения инспекторских проверок на 
местах, органы надзора должны определить периодичность, с которой такие проверки 
проводятся (в идеальном варианте, каждый банк  проверяется ежегодно), а также  
масштабы проводимых проверок: общая, ограниченная, специальная. Как правило, 
инспектирование банков на местах концентрируется вокруг проведения общей проверки 
рисков банка и выявлении общего финансового состояния банка, а также тех областей, в 
которых необходимо устранение недостатков. Определение общего финансового 
состояния часто осуществляется по группе ключевых компонентов, наиболее 
распространенной является система  CAMEL, которая оценивает: адекватность капитала, 
качество активов, управление (менеджмент), поступления и ликвидность.  

Дистанционный надзор имеет преимущество в том, что сведения о состоянии банков 
постоянно обновляются, особенно по вопросам ликвидности, прибыльности и 
адекватности капитала. Тем не менее, при этом не удается уделить  достаточное внимание 
многим аспектам рисков,  часто вообще нельзя полностью быть уверенным в 
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достоверности представленных данных без их непосредственной проверки на местах. 
Метод проведения проверок на местах имеет преимущество в том, что является более 
тщательной проверкой всех операций и рисков банка, а также дает более четкую картину 
управления банком. 

В то же время, проверки на местах проводятся довольно редко - в некоторых случаях 
раз в несколько лет - и поэтому сами по себе в отдельности не являются основанием для 
ведения непрерывного контроля за всеми аспектами состояния банка. В результате этого, 
система банковского надзора, применяемая в настоящее время в большинстве стран, 
сочетает в себе оба метода. В конечном итоге, дистанционный надзор является методом 
наблюдения за результатом работы (или отсутствием их) по устранению проблем, 
выявленных в ходе проверок на местах. При этом необходимо отметить, что работники 
органов надзора должны обладать высокой квалификацией и навыками в деле проверки 
отчетности и осуществления проверок на местах[4,256с.]. 

Наиболее важной целью проведения документарных проверок является выполнение 
роли "механизма оповещения", позволяющего выявить зарождающиеся проблемы до того, 
как они приведут к явному кризису. Выявление таких проблем достигается путем анализа 
основных финансовых коэффициентов банка и другой финансовой информации, 
получаемой из периодических финансовых отчетов банка, предоставляемых органам 
надзора. А также другой имеющей отношение к данному вопросу информации: такой как, 
информация о качестве управления, уровня и эффективности работы различных систем и 
мер контроля, качестве внешнего аудита и содержании отчета аудиторов. Надзорное 
реагирование - реагирование, принятие мер на имеющиеся недостатки в деятельности 
банков второго уровня. КФН исходит из принципов своевременности применения мер 
воздействия, их соразмерности допущенным нарушениям, последовательности 
применения. По примененным мерам воздействия осуществлялся контроль за их 
выполнением. 

Вместе с этим, 8 банками второго уровня самостоятельно было представлено 10 
писем-обязательств по фактам предоставления некорректной отчетности, некачественного 
представления требуемой информации и несоответствий в отчетности, а также 
невыполнением коэффициента размещения части средств во внутренние активы и 
нарушением пруденциальных нормативов. 

Помимо этого, в отношении 2 банков было применено 2 санкции - 1 в виде лишения 
лицензии в части приема депозитов, открытия и ведения счетов физических лиц и 1 в виде 
приостановления лицензии в части приема депозитов, открытия и ведения счетов 
физических лиц. Одним из эффективных инструментов системы банковского надзора 
является система рейтинговой оценки финансово-хозяйственной деятельности банка  
CAMEL. 

Система рейтинга CAMEL является одним из методов финансового анализа банка, с 
помощью которого можно дать оценку состояния банка по данным финансовой 
отчётности и по результатам проверок на месте[5,44с.]. 

Система рейтинга банков носит название «CAMEL», которая составлена из первых 
букв наименований каждого из анализируемых компонентов: 

«C» (Capitaladequacy) - Адекватность капитала. Оценивается размер собственного 
капитала банка с точки зрения его достаточности для обеспечения обязательств банка. 

«A» (Assetsquality) - Качество активов. Определяется качество активов, в том числе 
обеспечение возврата кредитов, а также воздействие проблемных кредитов на общее 
финансовое положение банка. 
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«M» (Management) - Управление/менеджмент. Оцениваются методы управления 
банком с учётом эффективности его деятельности, установившегося порядка работы, 
методов контроля и выполнения требований действующих законодательных и 
нормативных актов. 

«E» (Earnings) - Доходность (прибыльность). Оценивается рентабельность банка с 
точки зрения достаточности его доходов для перспектив расширения банковской 
деятельности. 

«L» (Liquidity) - Ликвидность. Определяется уровень ликвидности банка с точки 
зрения её достаточности для выполнения как текущих, так и непредусмотренных 
обязательств. 

Оценка компонентов системы CAMEL может быть произведена по данным 
финансовой отчётности, предоставляемой в Национальный Банк, но для более точной 
оценки необходимо проведение проверок на местах. Оценка банка по данной системе 
является непрерывным процессом, но, тем не менее, лучшее время для её проведения - в 
конце инспекционной проверки. 

Таким образом, эффективный надзор за деятельностью банковских институтов 
является важным компонентом крепкой экономической среды, в которой банковская 
система играет центральную роль в произведении платежей, мобилизации и 
распределении сбережений. 

Надзор за банковской системой в широком плане распадается на три 
взаимосвязанных блока: макроэкономический анализ, мониторинг банковской системы, 
надзор за отдельным банком. Надзор должен быть нацелен в первую очередь на 
максимальное укрепление общественного доверия к банковской системе, предотвращение 
массовых банкротств банков. 
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Түйін 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банк жүйесінің 

қадағалау процесттері қарастырылған.        
Summary 

This article discusses the regulation of the banking activities of the second level in the 
financial market of the Republic of Kazakhstan. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

 
Сыздыкова К.Ш.,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и бизнес»,  
Академия Кайнар 

 
В статье рассматривается роль человеческого капитала как фактора повышения  

конкурентоспособности национальной экономики.   
Ключевые слова: человеческий капитал, национальная конкурентоспособность, 

Стратегический план Республики Казахстан.   
 

Одной из наиболее актуальных проблем экономики Республики Казахстан 
является формирование и обеспечение высокого уровня ее конкурентоспособности путем 
формирования конкурентоспособного человеческого капитала страны. 

В настоящее время национальная конкурентоспособность представляется как 
инструмент в борьбе за место в мировой хозяйственной системе. Вопрос 
формирования, обеспечения и повышения конкурентоспособности национальной 
экономики Республики Казахстан является ключевым в разработке Стратегии 
Казахстан-2050, Стратегии Казахстан-2030, Стратегического плана развития РК до 2020 
года и других государственных программ, направленных на модернизацию экономики 
государства. На данном этапе развития успешная модернизация экономики 
предопределяется достижениями в формировании человеческого капитала как 
основополагающего фактора повышения  конкурентоспособности национальной 
экономики. В связи с чем, в начале нового тысячелетия не случаен переход многих стран 
к «экономике знаний», где особое значение приобретает накопление каждой страной 
человеческого капитала, напрямую влияющего на уровень национальной 
конкурентоспособности, что наглядно подтверждается международной практикой 
развитых стран с инновационной экономикой. 

Так в Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия  «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года, глава государства отмечает, что 
главная цель нового политического курса, являющегося гармоничным продолжением 
Стратегии Казахстан-2030, к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств 
мира. На данный момент, согласно последнему докладу Всемирного экономического 
форума за 2012 год, Республика Казахстан занимает 51 место в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности. 

Глобализация рынков и транснационализация экономических отношений 
обостряют конкуренцию между странами и крупнейшими корпорациями за сферы 
влияния и рынки сбыта, способствуют возникновению новых инструментов и методов 
конкурентной борьбы. Именно человеческий капитал делает возможным осуществление 
инноваций, адаптирование экономики к условиям глобализации, достижение высокой 
конкурентоспособности. 

Необходимость ускоренной модернизации национальной экономики нашла 
подтверждение в условиях мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Решение 
задач по восстановлению экономики и стабильному посткризисному развитию 
неразрывно связано с ее модернизацией. Это предусмотрено в разработанной 
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Правительством Республики Казахстан программе форсированного индустриального 
развития страны до 2014 г. 

Основные направления реализации программы и Стратегического плана 2020 г. 
непосредственно связаны с созданием конкурентоспособного человеческого капитала. 
Именно выбор в качестве приоритетного направления создания конкурентоспособного 
человеческого капитала и его успешной реа- лизации является одним из главных 
ресурсов обеспечения ускоренного индустриально-инновационного развития страны, 
посткризисного восстановления, стабильности и конкурентоспособности национальной 
экономики. При этом поступательное развитие человеческого капитала в тесной 
взаимосвязи с процессом инновационной модернизации способно вывести 
казахстанскую экономику на принципиально новый, соответствующий требованиям 
времени уровень развития. 

Необходимо отметить высокую значимость образования и науки в формировании и 
развитии человеческого капитала РК, где полученные знания становятся ключевым 
фактором инновационного развития страны. Согласно Государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, сфера образования, 
прежде всего фундаментального, должна стать основным направлением 
государственных усилий по поддержке инновационной  экономики.  При  этом  особое  
внимание  уделяется  качеству образования  на  уровне  международных стандартов, а  
также  взаимосвязи образования с бизнес-средой. 

Исследователи отмечают высокую степень корреляции конкурентоспособности 
национальной экономики и человеческого капитала как интегрального показателя целой 
группы социально-экономических составляющих. Однако остается недостаточно 
исследованной взаимосвязь и степень влияния человеческого капитала как ключевого 
фактора, определяющего уровень конкурентоспособности национальной экономики. 
Отсюда следует необходимость определения содержания человеческого капитала, 
выбора методики его оценки, анализа текущего состояния и разработки комплекса 
рекомендаций по его развитию, направленных на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, в целом. 

Многоуровневый подход к факторам формирования конкурентоспособного 
человеческого капитала был подробно рассмотрен в работе Ильинской Т.И. [1], 
отмечая, что в современных условиях развития важнейшей качественной 
характеристикой человеческого капитала является его конкурентоспособность, которая 
выступает фактором прямого воздействия на конкурентоспособность национальной 
экономики страны. При этом конкурентоспособность  человеческого  капитала  можно  
рассматривать,  как «способность человеческого капитала эффективно 
функционировать в условиях глобального рынка». Автор выделяет следующие уровни 
конкурентоспособности человеческого капитала: наноуровень, микроуровень, 
макроуровень и мегауровень, формирующие своеобразный многоуровневый конус 
конкурентоспособности человеческого капитала [1, с.11-33] (см. Рисунок 1). 

На наноуровне рассматривается конкурентоспособность отдельного индивида, 
показателями которой являются уровень образования, профессиональная квалификация, 
уровень здоровья, культура человека, его личностные характеристики, информационная 
грамотность. На микроуровне экономики анализируются конкурентоспособность 
человеческого капитала предприятия, которая определяется его компетенциями, т.е. 
совокупностью качественных параметров, характеризующих эффективность 
использования человеческого капитала. Качественные параметры компетенций 
определяются знаниями, умениями, навыками, личностными характеристиками 
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работника, инновационной и информационной активностью и др., позволяющими 
использовать персонал фирмы с целью создания продукта или производства услуги. 
Данный уровень был подробно рассмотрен в работе Макаровой Е.О. [2], где помимо 
вышеперечисленных факторов автор отмечает корпоративную мобильность. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Многоуровневый конус конкурентоспособности человеческого капитала 
[1]. 

 
На макроуровне экономической системы формируется конкурентоспособность 

человеческого капитала национальной экономики, показателями развития которой 
являются состояние национальной экономической системы, образования, 
здравоохранения, культуры и физического развития, демографическая ситуация и другие. 

На мегауровне конкурентоспособность человеческого капитала определяется 
условиями глобальной экономической среды. В качестве объекта исследования выступает 
мировая экономика. На глобальном рынке побеждают те компании и страны, в которых 
функционирует человеческий капитал, обладающий более высокой 
конкурентоспособностью.         

Данный многоуровневый подход к конкурентоспособности человеческого капитала 
является подтверждением того, что человеческий капитал имеет сложную внутреннюю 
структуру, которую формируют множество его структурных элементов и факторов. 

Таким образом, человеческий капитал по своей сущности и структуре представляет 
собой богатейшую совокупность потенциальных возможностей людских ресурсов, что 
позволит обеспечить конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики 
Республики Казахстан.  
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Түйін 
Мақалада ұлттық экономиканың бәсекелестікке қабілеттігін арттыру факторы 

ретінде адам капиталының рөлі қарастырылған.  
 

Summary 
The article considers the role of the human resources as the factor for improving the 

national economy competitiveness.  
 
 

КӘСІПОРЫННЫҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТИІМДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Батырғалиева Ж.Ж., 

Қайнар Академиясының 
«Қаржы» мамандығының  магистранты  

 
Жариялауға ұсынылып отырған мақалада басқарудың стратегиялық мәні мен 

кезеңі, басқарудың мақсаттары мен басқару жүйесі, персоналды басқару 
технологиялары мен ұйымдық құрылымы, сондай-ақ кәсіпорындағы персоналды басқару 
ерекшеліктерінің теориялық негіздері қарастырылған.  

Түйін сөздер: кәсіпорын, басқару, экономика, қаржы, дағдарыс, нарық.  
 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында айтылғандай, бүгінде бүкіл әлем 
жаңа сындармен және қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. Әлемдік экономика әлі де 
жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу 
өте баяу және сенімсіз қадамдармен жүруде, ал кейбір жерлерде әлі құлдырау жалғасуда. 
Геосаяси дағдарыс пен жетекші державалардың санкциялық саясаты әлемдік 
экономиканы қалпына келтіруде қосымша кедергілер туындатуда. Бүгінде бүкіл әлем 
жаңа сындармен және қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. Әлемдік экономика әлі де 
жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу 
өте баяу және сенімсіз қадамдармен жүруде, ал кейбір жерлерде әлі құлдырау жалғасуда. 
Геосаяси дағдарыс пен жетекші державалардың санкциялық саясаты әлемдік 
экономиканы қалпына келтіруде қосымша кедергілер туындатуда [1]. Сондықтан осы 
жағдайда басқарушылық қызметті дамыту қажет. 

Дүниеде болып жатқан өзгерістердің сипаты мен тереңдігі, жаһандық өзара іс-қимыл 
ұзақ мерзімді дамуды талап етеді. Көптеген елдер қазірдің өзінде 2030-2050 жылдардың 
арғы жағына көз жіберуге тырысады. «Басқарылатын болжамдау» қазіргі тұрақсыз кезде 
мемлекеттер дамуының маңызды тетігіне айналуда [2].  

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындарды басқару нарықтық қатынас 
негізінде қалыптасады. Өндірістің барлық салаларында басқару қызметінің ұтымды 
жүзеге асырылуы кәсіпорындардың тиімділігін арттыруға, оның негізгі мақсатына қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Осы аталғандардың барлығы зерттеу тақырыбының 
өзектілігін көрсетеді      Басқарудың экономикалық әдістерінің ішінде жұмысшылардың 
еңбегінің саны мен сапасына байланысты еңбекақысын төлеу маңызды орынды 
материалдық ынталандыруды әдісін атап көрсетуге болады. Еңбекте жеке, ұжымдық 
ынталандыру қолданылады.Қазіргі заманғы кәсіпорындар негізгі функционалдық  жүйесі 
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болып табылады: олар стратегиялық менеджмент, персоналды басқару, өндірістік 
менеджмент, маркетинг-менеджмент, қаржылық басқару, дамыту және инновациялар. 
Стратегиялық басқару міндеттері, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, кәсіпорынның 
экономикалық өсімін қамтамасыз ету болып табылады. Негізінен, бұл жүзеге асыру 
қажеттілігі шығу мүмкін: Олар 

а)сыртқы ортаның (нарық, саясат, заңдар, және т.б.) өзгерістер мен кәсіпорын 
әлеуеті (ресурстар, жобалар, идеялар, команда бар болуы, т.б.) мақсаттары қалыптастыру 
үшін жағдай стратегиялық талдау; 

б) кәсіпорын даму стратегиялары мен балама таңдау; 
с) таңдаған стратегиясын жүзеге асыру. 
Кәсіпорынның стратегиялық басқару (SU) 5 кезеңнен тұрады: 
- Бизнес анықтау және ұйымның миссиясы; 
- Оның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттары дамыту; 
- Ұйымның стратегиясын әзірлеу; 
- Стратегияны жүзеге асыру; 
- Стратегиясы мен алдыңғы кезеңдерінде түзету тиімділігін бағалау. 
Стратегиялық басқару бұл процесі ұйымның миссиясын анықтайтын жүйе. Үкімет 

төрт деңгейдегі стратегиялық міндеттерді одан әрі өндіріс. стратегиясын әзірлеу кезеңі 
бірнеше қосалқы кезеңнен тұрады: бірінші - бәсекелестік талдау; Екінші - ұйымның ішкі 
ортасын талдау; үшінші - портфолио стратегияларын қалыптастыру. Стратегиясын кезең 
екі қосалқы кезеңнен тұрады: бірінші - стратегиялық жоспардың талаптарына ұйымдық 
құрылымын бейімдеу;  Стратегиялық жоспардың талаптарына мәдениет 
бейімдеу.Стратегиялық басқару процессі үздіксіз болғандықтан, жабық цикл болып 
табылады. Соңғы кезеңде жоспарлы және алдыңғы кезеңдерінде түзету қол нәтижелерін 
салыстыру. 

Стратегиялық даму әрбір деңгейінде стратегиялық жоспардың құруды аяқтайды. 
Кейбір ұйымдарда оны басқа бір құжат түрінде ұсынылған - ұйымның менеджерлері 
дамыту перспективаларын жалпы көрінісі мен түсіністік түрінде. ұйым ірі, жоспар 
құжатталған екенін ықтималдығы жоғары. 

Кәсіпорынды басқару қызметі жеті функцияға бөлінеді: 
• Болжау және жоспарлау 
• Ұйымдастыру 
• Үйлестіру және реттеу 
• Ынталандыру 
• Бақылау 
• Есепке алу 
• Қолдау және байланыс. 
Басқару қызметі өндірістік үрдістің жекеленген сатыларына әсер етуі 

бойыншағөндірістің техникалық деңгейін үнемі көтеру және ұйымдастыру, жоғары 
сапалы өнім шығару, тұтынушылар талаптарын барынша толық қанағаттандыру 
мақсатында бұйымдар ассортиментін кеңейту және жаңарту міндеттеріне бағынады. 

Міндеттерді шешудің маңызды бағыты-табыстың өсуі және кәсіпорынның 
экономикалық және әлеуеттік дамуын өзіндік қаржыландыруы негізінде ғылым мен 
техника жетістіктерін ауқымды, кешенді және дер кезінде енгізу. 

Қазіргі кезде аталған функциялардың бәрі келесі жүйелерге бөлінеді: 
• Перспективті,ағымдағы техника-экономикалық және әлеуметтік жоспарлау 
• Стандарттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 
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• өндірістің техникалық дайындығын басқару 
• Технологиялық үрдістерді басқару 
• өндірісті жедел басқару 
• Метрологиялық жабдықтауды ұйымдастыру 
• Техникалық бақылау және сынақ 
• Еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыруды басқару 
• Материалдарымен,техникамен қамтамсыз ету 
• өнімді өткізу 
• Капиталды құрылыс 
• Қаржылық қызметті ұйымдастыру 
• Есеп және есеп-қисап жүргізу 
• Экономикалық талдау. 
Өндірісті басқарудың ұйымдық құрылымы деп басқарудың органдарға және 

сатыларға бөліну жүйесі, олардың өзара байланысы және тәуелділігі түсіндіріледі. 
Басқарудың ұйымдық құрылымын қалыптастыруда басқарудың типтік 

құрылымдарының бірқатар ережелері мен элементтерін пайдалану керек:сызықтық, 
функционалдық және сызықтық - функционалдық. 

Басқарудың экономикалық әдістерінің ішінде жұмысшылардың еңбегінің саны мен 
сапасына байланысты еңбекақысын төлеу маңызды орынды материалдық ынталандыруды 
әдісін атап көрсетуге болады. Еңбекте жеке, ұжымдық ынталандыру қолданылады. 

Басқару шешімдерін әзірлеу және жүзеге асыру келесі кезеңдерден тұрады: 
• өндірістік-шаруашылық жағдайын талдау 
• басқару шешімдерін дайындау және негіздеу, шешімдерді оңтайландыру 
• басқару шешімдерін қабылдау 
• қабылданған шешімді жүзеге асыру жөніндегі ұжымның жұмысын 

ұйымдастыру, есепке алу, бақылау, үйлестіру 
• қабылданған шешімді жүзеге асыру нәтижелерін талдау, бағалау, жаңа 

міндеттерді алға шығару. 
Басқарудың ұйымдық құрылымдары. Басқару жүйесі берілген шарттар негізінде 

мақсаттарды оңай жүзеге асыратындай буындар мен байланыстардың жиынтығын 
білдіреді. 

Ұйымдық құрылымды таңдауға келесі факторлар әсер етеді: 
• кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны 
• қызмет ету аясы (өндірілетін өнім түрі, бұйымның ассортименті) 
• жұмыс ауқымы 
• шаруашылық қызмет ету үрдісінде кәсіпорын шығатын нарықтар 
• қолданылатын сыртындағы және ішіндегі ақпараттық ағындар 
• ресурстарымен қамтамасыз ету деңгейі және т.б. 
Кәсіпорынды басқарудың ұйымдық құрылымын қарастыра отырып:ұйымның 

сыртқы ортамен, ұйымның бөлімдері, ұйымның адаммен өзара әрекет ету деңгейі 
ескеріледі. 

Ф.Тейлор ғылыми басқаруды көрсеткіштер уақыт пен міндетті зерттеу, ұдайы 
сұрыптау және баулу, ақшалай ынталандыру салаларында дамытты. Тейлордың ғылыми 
басқару жүйесіндегі қағидалары мынадай: 

• қызметкерлерді ғылыми түрде сұрыптау және баулу; 
• енбекке мамандандыру;       
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• еңбекақыда ынталандыру жүйесін қолдану 
• жауапкершіліктің әділетті арттырылуы. 
Американдық ғалымдар өз жұмыстарында жоспарлауды басқарудың басты 

функциясы функциясы деп белгілейді. Олардың түсіндіруіне қарағанда, жоспарлау жүйесі 
келесі сұрақтарға жауап беруге тиіс: не нәрсе жасау керек, қашан, кім және қалай жасау 
қажет, жоспарды белгілеген уақытта орындау үшін қандай ресурстар қажет. Басқару 
процесі жоспарлау, жоспар бойынша қызметтерді ұйымдастыру және оның нәтижелерін 
бақылау болып табылады. Жоғарыда аталған этаптар неғұрлым жақсы жүргізіліп және 
тығыз байланыста болса, соғұрлым басқару нәтижелі болады. Жоспарлау басқарушыға 
белгілі бір уақыт кезеңінде болашақ қызметтердің сипатын, қалпын және реттілігін 
анықтауға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. 

Жалпы сипаиттама бойынша жоспарлауға енетіндер:Сыртқы қоршаған ортаның 
даму перспективаларын айқындау, мақсаттар мен болашақ стратегияларды қалыптастыру, 
бірінші қатардағы міндеттерді белгілеп және оны орындауға қажетті іс-әрекеттер бағытын 
анықтау. Жоспарлау өнімдері жоспарлар жүйесі болып табылады: ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді және оперативті. Жоспарлау процесі басқарудың барлық деңгейлерін қамтиды 
және ортақ мақсаттарына сай келетін қызметтердің орындалуына қажетті алғышарттарды 
қамтамасыз етуі керек. 

Кәсіпорын қызметтерін жоспарлау жұмысына, ең алдымен жоғарғы басшылар 
қатысады, олар ресурстарды оптималды үлестіру үшін бастапқы жағдайды 
қалыптастырып, өкілеттерді қызметкер арасынлда дұлыс бөледі.Белгілі өкілеттерге ие 
болған адамдар ресурстарды бөлерде творчествалық көзқарас білдірту керек. 
Басқарушылардың табысқа жетуі көп жағдайда оның ең соңғы теория жаңалықтарын, 
болашақ пен бүгіннің арасындағы байланысты тауып, әртүрлі аналитикалық құрал-
әдістерін қолдану қабілеттігіне байланысты. Жоспарлауды негіздеу дәрежесін көтеру 
ұйым дамуының қосымша бір қайнар көзі болып табылады . 

 Жоспарлау мәні – кәсіпорынның болашақта өсуін, қызметінің тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін бүгінгі күнде қажет болатын шешімдерді анықтауда. 

Жоспарлаудың негізгі мақсаты – болашақ мүмкіндіктерді тауып оларды пайдалану 
бойынша іс-әрекеттерді ұйымдастыру. Жоспарлау процесінде келесі шешімдер 
қабылданады: 

• ұйымның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді стратегияларын таңдау; 
• қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға көмектесетін немесе қатерлі жағдайларды 

жеңіп шығатынұйғарымды бағыт пен іс-қимылдарын тудыру; 
• бақылау жүргізу үшін оперативиі қызметтердің стандарттарын қалыптастыру; 
• өзгеріп жатқан жағдайда ертерек белгіленген жоспарларды қайта қарау. 
Болашақ мүмкіндіктер зерттеліп, сыртқы ортаның түрлі факторларының әсері 

анықталып, ықтимал шектеулер бағаланғаннан кейін кәсіпорынның болашақ іс-әрекет 
мақсаттары қалыптастырылады. Ең маңызды мақсаттар қатарына мыналар жатады: 
пайданың белгілі бір деңгейін, сату көлемін қамтамасыз ету, товарлардың жылдам өтуі, 
рынокқа ену, өнімдер сапасын арттыру, еңбек өнімділігін жоғарлату, өндірістік қуаттарды 
толық пайдалану, өндірісті ырғақпен, бір қалыпта жүргізу. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются стратегическое значение и этапы управления, цели 

и система управления, технологии и организационная структура управления персоналом, а 
также теоретические основа особенностей управления персоналом на предприятии.  

 
Summary 

In article are discussed the strategic importance and stages of management, objectives and 
system of management, technology and organizational structure of personnel management, as 
well as the theoretical basis of the features of personnel management in the enterprise. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА 
 

Калиакпарова Г.Ш.,  
доктор PhD, доцент, Академия Кайнар 

 
В статье проведен краткий анализ использования стратегических инструментов 

контроллинга в управлении затратами.  Рассмотрены два основных понятия: система 
сбалансированных показателей (BSC) как составная часть стратегического 
контроллинга и бюджетирование, - понятие оперативного контроллинга. Стратегия 
организации, выраженная в перспективах и показателях BSC, должна поддерживаться 
бюджетированием. 

Ключевые слова: система, балансирование, показатели, контроллинг, стратегия.  
 
В качестве инструмента контроллинга можно рассматривать сбалансированную 

систему показателей.  
Сбалансированная система показателей (Balansed Scorecard, или BCS), 

предложенная американскими учеными Нортоном и Капланом, направлена на увязку 
показателей в денежном выражении с операционными измерителями таких аспектах 
деятельности предприятия, как удовлетворенность клиентов, бизнес-процессы, 
инновационная активность, меры по улучшению финансовых результатов (рисунок 1). 
Таким образом, она призвана дать ответы на четыре важнейших для предприятия вопроса: 
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• как оценивают предприятие акционеры («Финансы»); 
• как его оценивают клиенты (направление оценки - «Клиенты»); 
• какие бизнес-процессы можно оптимизировать (внутрифирменный аспект, 

направление оценки - «Бизнес-процессы»); 
• каким образом можно добиться дальнейшего улучшения  положения предприятия 

(«Обучение и рост»). 

 
 

Рисунок 5 - Структура сбалансированной системы показателей [1] 
 
Внедрение ВSС предполагает перестройку всего осуществления организационной 

стратегии. В этой связи важны два обстоятельства. Во-первых, применение 
сбалансированной системы показателей связано с реализацией стратегии предприятия и 
предполагает, что такая стратегия у предприятия уже есть. Во-вторых, новую концепцию 
надо рассматривать не только как систему показателей, но и как всеохватывающую 
систему управления. При ее внедрении не следует пытаться систематизировать в той или 
иной форме монетарные и немонетарные показатели. Авторы методики специально 
подчеркивают, что нацеленная на успех программа сбалансированных показателей 
должна начинаться с признания того факта, что это не проект из области «мер и весов», а 
проект, рассчитанный на изменения [1, С.80]. 

Реализация новой концепции должна состоять из четырех этапов: 
1. Разработка сбалансированной системы показателей — превращение 

перспективных планов и стратегии в совокупность целей и мероприятий. После 
разработки система должна быть интегрирована в управленческий процесс. 

2. Сцепление - увязка всех иерархических уровней (от высшего управленческого 
звена до вспомогательных звеньев) путем выстраивания соответствующих целей и 
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показателей, организация стратегической коммуникации, обеспечение компенсации за 
инициативные решения. 

3. Планирование - определение сроков и конкретных заданий, распределение 
ресурсов, проектирование мероприятий. 

4. Обратная связь и обучение — тестирование теоретической базы стратегии и 
корректировка последней на основе полученных знаний [1, С.81]. 

Практическое применение сбалансированной системы показателей имеет следующие 
сильные стороны. 

- Система является признаваемым и апробированным инструментом реализации 
стратегии фирмы, которая позволяет проверить полноту, последовательность и 
актуальность действующей стратегии. 

-BSC  можно применять для управления процессом увеличения стоимости 
предприятий: высоко агрегированные показатели, практикуемые для оценки 
хозяйственных результатов, трудны для использования на оперативном уровне для 
проведения конкретных мероприятий. 

- эта система показателей может применяться также для информирования внешних 
потребителей. 

-BSC удобно использовать как инструмент стратегической коммуникации и 
конкретизации в тех случаях, когда стратегия сформулирована расплывчато и носит 
политическую окраску. 

- При разработке сбалансированной системы показателей программное обеспечение 
не относится к числу главных проблем. Тем не менее, наличие компьютерной базы для 
сбора, оценки и анализа данных играет большую роль[2]. 

Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых параметров 
уже свершившегося прошлого, а также:  

Указывает, откуда берется рост доходов, какие клиенты его обеспечивают и почему, 
выявляет те ключевые бизнес-процессы, на усовершенствовании которых должна 
сосредоточиться компания, чтобы как можно лучше донести свое уникальное 
предложение до потребителя. Помогает направить инвестиции и сориентировать в этом 
направлении работу с персоналом, развитие внутренних систем компании, корпоративной 
культуры и климата. 

 Таким образом, любая модель разработки стратегии может претендовать на полноту 
только в том случае, если в ней содержатся ответы на вопросы, касающиеся разных сфер 
деятельности компании. При формулировании стратегии на основе сбалансированной 
системы показателей деятельность компании рассматривается в рамках четырех 
перспектив: финансы, клиенты,  внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. 

Работа по разработке сбалансированной системы показателей начинается с 
обсуждения контроллерами проблемы определения конкретных стратегических целей на 
основе имеющегося видения и стратегии. Например, финансовые цели включают в себя 
определение баланса между противоречащими друг другу требованиями собственников: 
увеличить капитализацию предприятия и увеличить доходность предприятия. Та часть 
стратегии, которая посвящена клиентам, определяет сегменты рынка, в которых 
предприятие намеревается вести конкурентную борьбу за клиента. Здесь решается вопрос 
о балансе противоречащих требований к продукту: Цена - Качество. Хотя в настоящее 
время примеров успешного применения системы сбалансированных показателей на 
практике не так много, т.к. при внедрении данной системы приходится сталкиваться с 
различными проблемами. Наиболее серьезные проблемы при разработке и внедрении 
системы сбалансированных показателей чаще всего касаются неправильной трактовки 
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методологии, организационных моментов или автоматизации системы показателей. 
Трудности, которые испытывают предприятия, решившие внедрить у себя данную 
методологию реализации стратегии, в том, как в автоматическом режиме осуществлять 
сбор значений показателей по данной системе.  

Применение сбалансированной системы показателей целесообразно, поскольку 
позволяет связать оперативный и стратегический уровни управления. Кроме того: 

- четыре основных направления (клиенты, бизнес-процессы, инновационный и 
финансовый) образуют всеохватывающую систему для продвижения сверху вниз 
стратегии предприятия по всем его иерархическим уровням; 

- выбор путей реализации стратегии приобретает объективный характер, так как 
основывается на так называемой стратегической карте и определении измерителей 
достижений; 

-BSC делает возможной широкую, ориентированную на обучение коммуникацию на 
всех уровнях иерархии предприятия; 

- концепция сбалансированной системы показателей интегрируется с идеей 
внедрения контроллинга на предприятии известными методами управления, нацеленными 
на повышение стоимости предприятия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основным недостатком 
показателей, используемых в зарубежной практике управления предприятием, являются 
выражение показателей в стоимостных величинах, что не позволяет в полной мере учесть 
прочие важные аспекты работы предприятий. 

В процессе исследования современной практики функционирования зарубежных и 
казахстанских предприятий промышленности выявлено, что чаще всего промышленными 
организациями используется оперативный контроллинг, который направлен на 
обеспечение достижений текущих целей промышленных организаций, ориентирован на 
краткосрочную перспективу (обычно один год) и больше всего разработан в 
методическом и инструментальном плане.  

В основу оперативного контроллинга заложено бюджетирование, которое 
представляет управленческий инструмент распределения  (планирования) ресурсов, 
охарактеризованных в денежных и натуральных показателях для достижения 
стратегических целей бизнеса. Бюджетирование также можно представить как процесс 
анализа ранее принятых решений (контроль), через который предприятие оценивает 
целесообразность фактического использования активов предприятия, "добротности и 
качества используемых источников". 

Основными целямибюджетирования являются:  
- эффективная организация процесса управления компании;  
- децентрализация финансового управления; 
- обеспечение взаимосвязи между стратегией и оперативной деятельностью 

компании; 
- максимально эффективное использование всех ресурсов предприятия. 
Практика внедрения  оперативного контроллинга в деятельности отдельных 

зарубежных и казахстанских предприятий промышленности позволила лишь 
незначительно повысить в исследуемых промышленных организациях эффективность 
отдельных бизнес-процессов и улучшить результативность  всей хозяйственной 
деятельности. В наибольшей степени это касается таких показателей, как инвестиционная 
привлекательность, эффективность документооборота, оптимизация системы 
планирования и финансовая устойчивость. 
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Однако автор считает, что наиболее целесообразно применение в казахстанских 
условиях передового опыта стратегического контроллинга, который предполагает 
выделение специальных принципов и методов, позволяющих инициировать изменения в 
деятельности промышленных организаций и оценивать достигнутые результаты. 

Анализ проблем управления в целом, характерных для казахстанских предприятий 
промышленности, и сравнительный анализ их работы с организациями развитых стран 
позволил сделать следующие выводы: 

- Сложившийся функциональный спектр управления не имеет необходимой полноты 
и не обеспечивает устойчивой хозяйственной деятельности в изменяющихся внешних 
условиях; административно-функциональные структуры управления содержат ряд 
принципиальных несовершенств, их функций недостаточно систематизированы. 

- Методической наполненности казахстанской практики управления не хватает для 
решения   на современном уровне вопросов стратегического управления, маркетинга, 
управления качеством, затратами, подготовки персонала. 

- Документирование функций и процедур управления недостаточно детализировано, 
а практика целевого ведения работ по комплексному совершенствованию механизмов 
управления мало распространена. 

- Компьютерное обеспечение управленческой и производственной деятельности 
нуждается в значительном улучшении и развитии. 

- Практический опыт успешных модернизаций с целью создания современных 
механизмов управления в промышленных организациях Казахстана незначителен, а 
уровень затрат организаций на создание и поддержание технологий управления 
чрезвычайно низок (значительно меньше 1% в структуре затрат). 

- Научное обоснование и сопровождение практических работ в рассматриваемой 
области требует комплексного развития с охватом различных областей знаний. 

Молодые, интенсивно развивающиеся компании просто не успевают выстроить 
традиционные системы контроля (те же бюджеты или учетные системы в маркетинге). 
Отсутствие целостной системы контроля ведет к тому, что внимание необоснованно 
концентрируется на частных, визуально наблюдаемых проблемах (дефицит денежных 
средств, нехватка квалифицированного персонала, проблемы со сбытом и т.д.). 
Действительно же критические факторы эффективности (конкурентные преимущества, 
лояльность клиентов, действия конкурентов) остаются без должного внимания.  

Практика зарубежных стран и опыт отдельных отечественных компаний 
показывают, что внедрение систем стратегического и оперативного контроллинга 
позволяет увеличить скорость реакции менеджеров на изменения внешней и внутренней 
среды, повысить гибкость предприятия, сместить акцент с контроля прошлого на анализ и 
прогнозирование будущего. Контроллинг может быть «несущей конструкцией» 
прогнозирования будущих кризисных ситуаций и антикризисного управления на 
предприятии. 
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Мақалада шығындардың басқарудағы контроллингтiң стратегиялық аспаптарының 
қолдануына қысқаша талдау жүргiзілген.   

 
Summary 

In article the short analysis of use of strategic tools of controlling in management of 
expenses is carried out.  

 
 

НЕСИЕЛIК ТӘУЕКЕЛДЕРДI БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛ ТӘЖIРИБЕСI 
  

Томашев Ш.С., 
Қайнар Академиясының аға оқытушысы 

 
Несиелік тәуекел отандық банктердің дамуына қауіп төндіріп отырған тәуекелдің 

түріне жатады. Себебі, әлемдік тәжірибе көрсеткендей дағдарыс тұсында көптеген 
коммерциялық банктердің банкроттыққа ұшырауы қарыз алушылардың несиелерді 
қайтармауымен және олардың несиелік тәуекел-менеджменті саласында 
ойластырылмаған саясат жүргізуіне байланысты болуда.  

Түйін сөздер: несие, тәуекелдер, басқару, банктер, факторлар. 
 
Несиелер бойынша банктердiң зиянға ұшырауының өсуiне бiршама әсер ететiн 

факторларға жасалған талдау, батыстың банкирлерiне мынадай қорытынды жасауға 
мүмкiндiк бердi. Дүние жүзiлiк банктiң мәлiметтерiне сәйкес, несиелер бойынша 
банктердiң зиян шегуiнiң басты себебiне, 67% - iшкi факторлар, ал 33%-ы сыртқы 
факторлар үлесi келедi. 

 
Кесте 1 - Несиелеу барысындағы банктiң зиян шегуiне әкелетiн факторлар 

Iшкi факторлар 67% Сыртқы факторлар 33% 
Қамтамасыз етудiң жетiспеушiлiгi 22% Компанияның банкроттығы 12% 
Несиеге деген өтiнiштi оқып үйрену 
барысында ақпаратты дұрыс бағалауы 

21% Кредиторлық қарызды 
қайтаруын талап етуi 

11% 

Алдын ала ескерту белгiсiне кеш көңiл 
бөлуi және операциялық бақылаудың 
әлсiздiгi 

18% Жұмыссыздық/Жанұя мәселелерi 6% 

Қамтамасыз етiлудiң сапасының 
нашарлығы 

5% Ұрлық/Алдау 4% 

 
 Несие бойынша банктердiң зиян шегуiне себеп болатын факторлар қатарында (1-

кестеге сәйкес) бiрiншi орында компаниялардың банкроттығының тұруы тегiн емес. 
Банктiң кез келген қарыз алушысы мұндай факторларды басынан кешуi мүмкiн. 
Сондықтан да қараз алушының несиелiк қабiлетiн талдай олтырып, банк қызметкерлерi 
мiдеттi түрде оның қаржылық жағдайын толық анықтап бiлуге тиiс. Банкроттықтың басты 
себептерiне басқарудағы жетiспеушiлiк, тиiмдi басқаратын ақпараттар жүйесiнiң 
болмауы,нарық жағдайларындағы өзгерiстер мен бәсекеге төселе алмауы, өз 
мүмкiндiктерiнiң шамадан тыс көбейiп кетуi, яғни ресурстардың жоқтығына қарамастан 
компанияның жылдам кеңеюi, акционерлiк капиталдың жетiспеушiлiгi және заемдық 
қаражаттардың үлесiнiң жоғарылығы жатады. 

108 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2016 ж. 
 

 Несиелердi қамтамасыз ету құнына, барлық несиелiк құжаттардың дұрыстығына 
байланысты несиелердi мынадай тәуекел топтарына жiктейдi: 

- ең төменгi тәуекелi бар несиелер (жiктеуге жатпайтын несиелер); 
- ең жоғарғы тәуекелi бар несиелер; 
- шектеулi тәуекелi бар несиелер; 
- ережеден шығу барысында берiлген несиелер (стандартты емес несиелер). 
Әр тәуекел кластарына өтелмеген тәуекелдер үшiн, өтелмеген несиелердiң 
 өзiндiк үлесi белгiленедi. 
 Несиелiк тәуекелдi төмендетудiң ең басты тәсiлiне – потенциалды қарыз 

алушыларды таңдау жатады. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдауда және оның 
алған қарызды банкке уақтылы қайтаруына байланысты сенiмдiлiгiн бағалауда көптеген 
әдiстерi қолданылуда. 

 Шетелдiк банктердiң тәжiрибесiнде қарыз алушының несиелiк қабiлетiн жете 
бағалау несиелiк тәуекелдi төмендетудегi басты шара болып табылады. 

 Несиелiк тәуекелдердi басқаруды банктiк тәуекелдердi басқару саласында ең жақсы 
зерттелген мәселе ретiнде қарастыруға болады. Банктiк тәуекелдердi басқарудың шетелдiк 
тәжiрибесi ретiнде Америка Құрама Штаттарының банктерiн қарастырғанды жөн көрдiм. 
АҚШ-тың банктерiнде несиелiк тәуекелдi басқарумен несиелiк комитет айналысады. 
Құрылымы жағынан қарастырсақ, несиелiк комитет екi бөлiмнен тұрады – несиелiк саясат 
бөлiмi (CRESCO) және несиенi бағалау бөлiмi (CREVCO). 

 CREVCO-ның функциялары: 
- несиелiк тәуекелдi анықтау және бағалау,  
- банктегi несиелiк саясатты дайындау,  
- несиелiк лимиттердi белгiлеу,  
- несиелiк портфельдi бағалау,  
- несиелiк портфельдiң диверсификациялау критерияларын белгiлеу.  
 Оның негiзгi маңызды функцияларының бiрi – несиенi табыс есебiнен өтеу шешiмiн 

қабылдау, яғни оны үмiтсiз деп тану болып табылады. Осыған қоса, бұл комитет 
CRESCO-ға банктiң несиелiк саясатына өзгертулер еңгiзу туралы ұсыныс жасайды. Бұл 
комитеттер тұрақты негiзде жұмыс iстемейдi және айына бiр реттен артық құрылмайды. 

 Тәуекелдiң дәрежесiн анықтауға банк қажеттi ақпараттарды жинау үшiн CREVCO 
мен CRESCO комитеттерiнiң қызметкерлерi арнайы талдау жұмыстарын жүргiзедi. Олар 
мемлекеттiк тәуекелдер мен салалық тәуекелдердi анықтап, жиналған ақпараттардың 
нәтижесiнде талдау жұмыстарын жүргiзедi. 

 Несиелiк саясатта несиелердi беру тәртiбi, несие алуға деген ұсынысты қарастыру, 
несиелiк талдау процесiн жүргiзу, басқа банктермен несиеге байланысты ақпараттарды 
ауыстыру тәртiбi қарастырылады. 

Несиелiк тәуекелдi төмендетуге арналған бағыттарға қарыз алушының несие 
қабiлетiн бағалау болып табылады. Қарыз алушының несие қабiлетiн балл бойынша 
бағалау әдiсi қазiргi кезде көп елдерде қолданылады. Бiрақ әр банкте несие қабiлетiн 
бағалау критериялары әр түрлi болып келедi. 

 Қарыз алушыға кандидатты бағалау жүйесiнде ағылшынның клирингтiк 
банктерiнде кеңiнен пайдаланып келетiн әдiстердiң бiрiне PARSER немесе CAMPARI 
әдiстерiн жатқызуға болады. 

 PARSER: 
P ~ Person – потенциалды қарыз алушы туралы ақпарат, оның беделi;  
A ~ Amount – сұрйтын несие сомасының негiздемесi; 
R ~ Repayment – несиенi қайтару мүмкiндiгi; 
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S ~ Security – қамтамасыз ету құралы; 
E ~ Expediency – несиенiң мақсаттылығы; 
R ~ Remuneration – несиенi беру тәуекелi үшiн банктiң пайыз мөлшерлемесi. 
 CAMPARI: 
C ~ Character – қарыз алушының беделi; 
A ~ Ability – қарыз алушының бизнесiн бағалау; 
M ~ Means – ссудаға деген қажеттiлiгiн талдау; 
P ~ Purpous – несиенiң мақсаты; 
A ~ Amount – несие сомасының негiзделуi; 
R ~ Repayment – несиенi қайтару мүмкiндiгi; 
I ~ Insurance – несиелiк тәуекелден сақтандыру әдiсi. 
 Американдық банктер тәжiрибесiнде потенциалды қарыз алушыларды дұрыс таңдай 

бiлуде «алты си ережесi» қолданылады: 
- Character (қарыз алушының сипаты); 
- Capacity (қаржылық мүмкiндiгi);  
- Cash (ақшалай қаражаты); 
- Collateral (қамтамасыз етуi); 
- Conditions (жалпы экономикалық жағдай); 
- Control (бақылау). 
 Қарыз алушының сипаты бұл оның беделiн, жауапкершiлiк дәрежесiн, қарызды 

өтеуге дайындығын және қалуын бiлдiредi. 
 Қарыз алушының қаржылық жағдайы оның несиенi қайтару қабiлетiн сипаттайды. 

Ол оның кiрiстерi мен шығыстары және олардың алдағы уақыттардағы өзгеру 
перспективаларын нақты талдау көмегiмен анықталады. 

 Ақшалай қаражаты. Жалпы қарыз алушының алған несиенi қайтаруының үш көзi 
болады: 

1) нақты ақшалар тасқыны; 
2) активтердi сату; 
3) қаржыларды тарту. 
 Көрсетiлген көздердiң кез келгенi несиенi қайтаруға арналған қаражаттың қалдық 

сомасын қамтамасыз ете алады. Бiрақ та банктер несиенi қайтарудың негiзгi көзi ретiнде 
нақты ақшалар тасқынын маңызды санайды, себебi активтердi сату қарыз алушының 
балансын нашарлатып жiберуi мүмкiн деп санаса, ал қосымша қаражат тарту банктiң 
кредитор ретiндегi позициясын бәсеңдетедi. 

 Нақты ақшалардың жетiспеуi қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлығын 
сипаттайтын басты көрсеткiш болып табылады. 

 Нақты ақшалар тасқынымынадай түрде анықталады: 
Нақты ақшалар тасқыны = таза пайда + амортизация + кредиторлық қарыз – - 

тауарлы-материалды құндалақтар қоры және дебиторлық қарыз. 
 Бұл формуланың артықшылығы – оның көмегiмен несиелiк қызметкер қарыз 

алушының менеджерлерiнiң бiлiктiлiгiн және тәжiрибесiн, сол сияқты  қарыз алушының 
жұмыс жасайтын нарығының жағдайын анықтай алады. Қамтамасыз етуi. Сондай – ақ 
банк қарыздың қамтамасыз етiлуi яғни, оның жеткiлiктiлiгiне, сапасына және қарыздың 
қайтарылмау жағдайында оның өтiмдiлiк дәрежесiне мән бередi. 

 Экономикалық жағдай. Несиеге деген өтiнiштi қарау барысында банк жалпы шарт 
ретiнде елдегi iскерлiк жағдай және оның банк жұмысына, сол сияқты қарыз алушының 
жағдайына тигiзер ықпалын сипаттайтын экономикалық конъюктуралық жағдай, 
бәсекелестерiнiң болуы, салық, баға және т.б. қарастырады. 
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 Бақылау. Қарыз алушының несиелiк қабiлетiн бағалаудағы соңғы факторға бақылау 
жатады. 

 Жоғарыда аталған коэффициенттердi талдап болғаннан кейiн, компанияның 
борыштық тұрақсыздыққа ұшырау қаупiн талдауда батыс экономисi Э. Альтманның 
формуласы немесе Z – талдау формуласын пайдалануға болады. Альтманның формуласы 
екi және бес факторлы модельге негiзделген.  

 
 Альтман индексiнiң мәнi 
Кесте 2 - Альтман индексiнiң мәнi 

Альтман индексiнiң мәнi Банкротқа ұшырау қаупi 
> 1,8 өте жоғары 
1,81 – 2,7  жоғары 
2,71 – 2,99 орташа 
3,0 < төмен 

 
 Қаржылық коэффициенттердi толық талдау арқылы, қарыз алушының борыштық 

тұрақсыздыққа ұшырауын алдын ала болжауға мүмкiндiк беретiн бес факторлы моделiн 
пайдалану бiршама тиiмдi. 

 
 Z = 3,3 К1 + 1,0 К2 + 0,6 К3 + 1,4 К4 + 1,2  (1) 

 
 Мұндағы: 
Z – борыштық тұрақсыздықтан алшақтық дәрежесi; 
К1 – активтердiң рентабельдiлiк коэффициентi, яғни салықтар мен пайыздарды 

төлегенге дейiнгi пайданың активтердiң жалпы сомасына қатынасы;   
К2 – барлық активтердiң қайтарымдылығы, яғни сатудан түскен түсiмнiң 

активтердiң жалпы сомасына қатынасы; 
К3 – меншiктi капиталдың нарықтық құны бойынша өтеу коэффициентi, 

акционерлiк капиталдың нарықтық құндарының (барлық айналыстағы акциялар 
құндарының) қысқа мерзiмдi мiндеттемелерге (қарыздың баланстық құнына) қатынасы.  

К4 – активтердiң рентабельдiлiк коэффициентi, яғни бөлiнбеген пайданың 
активтердiң жалпы сомасына қатынасы;  

К5 – активтердегi айналым қаражаттарының үлесi, яғни ағымдағы активтердiң 
ұзақ мерзiмдi және айналым активтерiне қатынасы. 
 Z – талдауы нәтижесiнде компанияның борыштық тұрақсыздыққа ұшырау 

ықтималдығы мынадай мәндермен анықталады: 
 Егер Z-тiң мәнi 1,81-ден төмен болса, онда компанияның борыштық тұрақсыздыққа 

ұшырау ықтималдығы 1 жылдан соң 95%, 2 жылдан соң 72%, 3 жылдан соң 48%-ды 
құрайды; 

 егер Z-тiң мәнi 1,81 – 2,99-ға тең болса, онда компания жоғары тұрақтылыққа ие; 
 егер Z-тiң мәнi 2,99-дан жоғары болса, онда компания өте жоғары тұрақтылыққа ие. 
 Мұндай талдаудың нәтижелерiне сену үшiн қарыз алушының өндiрiстiк және қойма 

орындарына барып көз жеткiзу қажет. 
 Әлемдiк банктiк тәжiрибеде несиелiк тәуекелдi бағалауда мынадай көрсеткiштер 

қолданылады: 
1. Активтер сапасындағы коэффициенттер: 
 

а) К1 = несие бойынша зияндар / несие бойынша қарыздың орташа сомасы    (2)  
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б) К2 = несие бойынша зияндар / несиелердiң жалпы сомасы  

 (3) 
 

Екi коэффициент те банктердегi активтердiң сапасын бағалау үшiн пайдаланылады. 
К1 – дiң критериалды деңгейi Солтүстiк Американың банктерi үшiн 0,5 – 1,0%, ал К2 0,7 – 
1,5%. Оңтүстiк Американың банктерiнде (үмiтсiз қарыздар бар болса) К1 
коэффициентiнiң деңгейi 1,5 – 2,0%. Солтүстiк Америкада 1980 жылдардың басы мен 
ортасында жылжымайтын мүлiктi несиелеу сферасындағы дағдарысқа байланысты 
ипотекалық несиелер бойынша көптеп шығындануы кезеңiнде К1 – дiң мәнi 1% - ға жуық 
болған. Ал қазiргi кезде американдық банктерде К1 шамамен 0,45 – 0,6 % - ды құрайды.  

 
1. Тәуекелге шағылған маржа (RAM) = таза пайыздық табыс – несие бойынша зиян / 

активтер  
 (4) 

  
Тәуекелге шағылған маржа (RAM – risk adjusted margin), - бұл несиелiк тәуекелге 

шағылған жалпы пайыздық маржа (GIM – gross interest margin). Халықаралық деңгейде 
танылған нормалар қатарында RAM көрсеткiшi болмағанмен де шетелдiк банктер оны 
несиелiк тәуекел деңгейiн бағалауда кеңiрек қолданады. Бұл жерде статистикалық 
мәлiметтер, оның оңтайлы мәнiнiң 3 – 3,5% - ды құрайтынын куәландырады. 

 
 Таза пайыздық маржа (NIM) = таза пайыздық табыс (NII) / активтер (5) 

Жалпы пайыздық маржа (GIM) = таза пайыздық табыс – басқа да 
 табыстар / активтер (6) 

 2. Проблемалық несиелер / несиелердiң жалпы сомасы (7) 
 3. Бiр қарыз алушыға келетiн несие / банктiң меншiктi капиталы (8) 

 
Халықаралық банктiк тәжiрибеде банктердiң бiр қарыз алушыға келетiн несиенiң 

сомасы банктiң меншiктi капиталының 25% – нан аспауы тиiс. Бұл әрине несиенiң үлкен 
мөлшерiн бiлдiредi.  

 
1. Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыға берiлетiн несиелер / банктiң меншiктi 

капиталы. (9)  
 

Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға банктiң құрылтайшыларын, 
директорларын, акционерлерiн, банкпен тiкелей байланыста болып, несие алу 
барысындағы жеңiлдiктердi пайдаланатын басқадай қарыз алушылар жатады. 

Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға банктiң құрылтайшыларын, 
директорларын, акционерлерiн және банкпен тығыз байланыста болып, несие алу 
барысындағы жеңiлдiктердi пайдаланатын басқадай қарыз алушылар жатады. 

Несиелердi сапасына қарай топтау және талдаудың маңызы бар. Несиенiң сапасы 
деп сол несиеге тиiстi несиелiк тәуекелдiң дәрежесi айтылады. Несие сапасының 
көрсеткiшiнiң деңгейi несиелiк тәуекел деңгейiне керi пропорционал (несие сапасы 
қаншалықты жоғары болса, соғұрлым оның қайтарылуы күмәнсiз, және керiсiнше) болып 
келедi. Бұл жерде несиелiк тәуекелдiң көрсеткiштерiнен несие сапасының немесе банктiң 
несиелiк портфелiнiң көрсеткiштерiнiң айырмашылығы – бұл банктiң берген несиелерi 
бойынша анықталатын нақты шамасында. Несиенiң сапасының категорияларына 
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байланысты несиелiк портфель құрылымын және несиенiң әр категориясы (соның iшiнде 
тұтыну, ипотекалық және басқа) бойынша проблемалық, мерзiмi өткен, үмiтсiз несиелердi 
бiле отырып, банк несиелiк операциялар бойынша зияндарды төмендетуге бағытталатын 
шаралар қатарын жүзеге асыруға мүмкiндiкке қол жеткiзедi.  

Кез келген банктiң қызметiнiң табыстылығы банктiң берген несиелерiнiң сапасына, 
яғни оның қайтарымдылық дәрежесiне тiкелей байланысты. Несиенiң уақтылы 
қайтарылмауы банктiң зиян шегуiне итермелейдi. Сондықтан да банктер несиелiк 
тәуекелдi басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиiс. 

Несиелiк тәуекелдi басқару жүйесiнiң негiзгi элементтерiне жататындар: 
- несиелiк қызметтi ұйымдастыру; 
- лимиттер белгiлеу; 
- несиелiк ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелiк қабiлетiн бағалау; 
- несиелiк тәуекел деңгейiне байланысты несиелерге рейтинг қою және белгiленген 

лимиттермен салыстыру; 
- несиелер бойынша мүмкiн болар зияндарды есепке ала отырып, сыйақы 

мөлшерлемесiн анықтау;  
- несиелiк шешiмдердi қабылдау барысында құзiреттi бөлу – несиелердi 

авторизациялау; 
- несиелiк мониторинг; 
- несиелiк портфельдi басқару; 
- проблемалық несиелердi қалпына келтiру. 
Қарыз алушыға берiлетiн несиенiң мөлшерi әр түрлi жағдайларға байланысты болып 

келедi. Бiрiншiден, қарыз алушыға берiлетiн несие шамасы қарыз алушының жасаған 
өтiнiшiне байланысты. Бiрақ та, бұл өтiнiштегi несие мөлшерi несиенi қайтарудағы нақты 
мүмкiндiктермен, сондай – ақ банктiң нақты есебiмен сәйкес келмеуi мүмкiн. 

Екiншiден, несиенiң мөлшерi экономикалық жағдайларға байланысты, соның iшiнде: 
- қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына; 
- несиенi қамтамасыз ететiн нақты тауарлы – материалды бағалылар қорына және 

олардың өтiмдiлiк дәрежесiне; 
- маржа дiңгейiне; 
- несиелiк тәуекел жәрежесiне және банктiң клиентке деген сенiм дәрежесiне; 
- банкте бар ресурс көлемiне және т.б. 
Несиелердi авторизациялау – несиелiк тәуекелдi төмендету мақсатында жүргiзiлетiн 

анықтамалар және тексерулер процесiн бiлдiредi. 
Несиелiк портфельдi басқару – бұл банк қабылдауға дайын болып отырған тәуекел 

түрлерiнiң барлығын айқындауды және олардың ең жоғарғы жететiн дiңгейiн анықтауды 
талап ететiн жоғарғы жетекшiлер қызметi болып табылады. 

Несиелiк портфельдi басқаруды iске асырудың ортақ алғышарттарына жататындар: 
 - нақты қарыз алушылар мен олардың топтары үшiн несиелеудiң iшкi банктiк 

лимитiн белгiлеу; 
- несиелiк рейтингпен байланысты болатын, жекелеген қарыз алушылардың тәуекел 

деңгейiн көрсететiн несиелiк тәуекелдi талдау формасын жасау; 
- әр түрлi салалар бойынша несиелеудi диверсификациялау; 
- төменгi тәуекел деңгейi бар ең маңызды салаларды анықтау; 
- жоғарға тәуекел деңгейi бар салаларға қатысты несиелiк саясатты 
қатаңдату; 
- несиеге баға белгiлеу саясатын дайындау. 
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Несиелеу лимиттерiн белгiлеу – несиелiк портфельдi құруға бақылау жасауда 
тәуекелдердi төмендету және ұзақ мерзiмдi өмiршеңдiк қабiлеттi жақсарту үшiн 
пайдаланылатын басты тәсiл.  

Проблемалық несиелерге: 
- несиелiк келiсiм – шартта көрсетiлген уақытта қайтарылмаған, уақыты 

кешiктiрiлген және қосымша келiсiм берiлген несиелер; 
 - сақтандыру, кепiл – хат немесе кепiлдемемен қамтамасызетiлген несиелер 

бойынша сақтандыру компанияларының, кепiл – хатты және кепiлдеме берушiлердiң банк 
алдындағы мiндеттемелерi орындалмағандар; 

- несиелерге есептелетiн пайыздың несиелiк келiсiм – шартта көрсетiлген күннен 30 
күн өткенге дейiн қайтарылмаған несиелер жатады. Сондай – ақ проблемалық несиелерге 
қарсы шараларға мыналар жатады: 

- қарыз алушының қызметiн қайта құру; 
- несиенi қайтару кестесiн өзгерту; 
- пайыз (сыйақы) төлеу тәртiбiн өзгерту. 
Несиелiк мониторинг – несиенi берген күннен бастап, оны толық қайтарғанға дейiн 

бақылауды және қарыз алушының несиелiк қабiлетiнiң өзгерiсiн үнемi талдап отыруды, 
несие сапасының төмендеуi немесе несиелiк келiсiм – шарттың бұзылуы анықталған 
жағдайларда тиiстi шаралар қолдануды қамтитын банктiң күндiлiктi жұмысы. 

Несиелiк мониторингтi жүргiзуге арналған ақпарат көзiне мыналар жатады: 
- банкте жинақталған қарыз алушы туралы ақпараттар; 
- қарыз алушыдан алатан ақпараттар; 
- өзге көздерден алынатын ақпараттар (жабдықтаушылардан, сатып алушылардан, 

өзге банктерден, қаржы ұйымдарынан, үшiншi тұлғалардан және т.б.). 
Ақпараттыңтолықтығына қарай несиелiк мониторинг ағымдық және тереңдетiлген 

болып бөлiнедi. 
Ағымдық мониторинг – ай сайын ағымдық мониторинг есебi түрiнде рәсiмделетiн, 

несиенi қайтару кестесiнiң орындалуы шегiнде барлық несиелер бойынша жоспарлы түрде 
қарыз алушының шаруашылық және қаржылық жағдайы туралы жалпы ақпараттарды алу 
негiзiнде жүргiзiлетiн тексеру.  

Ағымдық несиелiк мониторинг әр ай сайын несие толық қайтарылғанға дейiн 
жасалады.  

Ағымдық несиелiк мониторингтiң мақсаты – банктiң барлық берген несиелер 
бойынша төлемсiздiктiң алдын алу. Мониторинг жүргiзуде несиенi қайтару кестесi 
пайдаланылады және оның көшiрмесi шот менеджерiне берiледi. 

Несиелiк рейтинг – несиенi қайтару ықтималдығы, мiндеттеменi орындау 
тұрғысынан қарыз алушының несиенi өтеу қабiлеттiлiгiн бағалауды бiлдiредi. Мұндай 
рейтингтi әдетте банктер немесе мамандандырылған консалтингагенттiктерi анықтайды. 

Несиелiк мониторинг келесi бiр түнде несиелiк ресурстардың мақсаты пайдалануын 
тексеру жатады. Несиелiк ресурсты бергеннен кейiн несие менеджерi мiндеттi түрде 
жобаның iске асырылатын жерiне барып қарыз алушының несиелiк ресурсты көздеген 
мақсатқа пайдалану барысында тексеру жасайды.  

Егер жоба бойынша несиелiк ресурсты игеру кезең – кезеңмен жүзеге асатын болса, 
онда жобаның әр кезеңiнде игерiлген несиелiк ресурстың көлемiне қарай, оның көздеген 
мақсатқа пайдалану барысына тексеру жүргiзiледi. 

Қарыз алушының несиелiк ресурстарды көздеген мақсатқа пайдаланбағаны 
анықталған жағдайда несие менеджерi қарыз алушының мiндеттеменi орындамағаны 
туралы хабарлама даярлап және оны заң қызметкерi тексерiп куәландырады. Сөйтiп ол 
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мәселенi Несиелiк комитеттiң алдына қарауына қояды. Несиелiк комитет ондай несиелер 
бойынша қарызы туралы нақты шешiм қабылдайды.  
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Резюме 

Кредитный риск относится к типу риска, угрожающего развития отечественных 
банков. Поскольку мировой опыт показал, что банкротство многих банков во время 
кризиса не возвращение кредитов заемщиков и их кредитов в связи с непродуманной 
политики в области управления рисками. 

 
Summary  

Credit risk refers to the type of risk that threatens the development of the domestic banks. 
As international experience has shown that the bankruptcy of many banks during the crisis did 
not return their loans to borrowers and loans in connection with the ill-conceived policy of risk 
management. 
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СЕКЦИЯ 3.  
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗИТИВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (НРД) И 
КАЗАХСТАНСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 

 
Оразбекова А.Р., 

Преподаватель, Академия Кайнар 
 

В статье рассматриваются нетрадиционные религиозные движения (НРД).  
Ключевые слова: Субкультура, конфессия, идентичность, религиозность, 

деструктивное воздействие, дискредитация, религиозная свобода. 
 
Cубкультура молодежи может сформироваться как негативная реакция на 

существующий в обществе мировоззренческий вакуум и распространенную в обществе 
культуру, на законы, нормы, мораль, тогда говорят о преступной субкультуре, 
распространенной в молодежной среде. Этим может объясняться её интерес к новым 
религиозным движениям (НРД).  

С крахом коммунистической идеологии СССР, образовавшийся мировоззренческий 
вакуум стала заполнять, хлынувшая с Запада и с Востока  информация с 
нетрадиционными идеями. Вышедшие из «подполья» эзотерики, экстрасенсы широко 
распространяют свои околонаучные учения. Спецификой восприятия всей этой 
информации является то, что наиболее податливой частью населения оказалась молодёжь. 
Молодёжь становится жертвой многих мистических сект, различных культовых ритуалов, 
что не может не сказаться на её психическом здоровье. 

Негативные последствия усиления религиозного фактора, как подчёркивают 
казахстанские учёные, проявляются в активизации НРД, в усиливающейся 
восприимчивости широких слоёв населения к влиянию фанатических сект и вовлечении в 
них молодёжи, в расширении религиозного образования за счёт светского. 

Исследователи проблемы выявили, что «для социальной позиции и ценностных 
ориентаций многих НРД и культов характерна конфронтация с истеблишментом, 
неприятие существующего общественного порядка, традиционной системы ценностей и 
поддерживающих её институтов и организаций». Под видом религиозной пропаганды и 
просвещения НРД проповедуются идеи социального разделения, религиозной 
исключительности, нетерпимости к иноверцам. Эти же взгляды толкают на протестное 
поведение по отношению к родным и близким верующих. 

Эксперты приходят к выводу, что  идёт целенаправленное разрушение ценностных 
основ казахстанского менталитета, когда деформируются представления о ценности 
родительской семьи, взаимоотношений между поколениями, а также навязываются 
убеждения, даже применяются угрозы и внушаются страхи, начиная от морального гнёта 
до физических способов воздействия. Это не может не беспокоить общественность.  

Чем НРД могут привлечь молодёжь? Отвечая на этот вопрос, специалисты 
подчёркивают, что молодым казахстанцам  могут импонировать радикальность взглядов, 
псевдогуманность и псевдолюбовь, широко декларируемые лидерами НРД. Ряд 
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казахстанских исследователей обнаружили, что большинство НРД предлагают проекты 
радикального переустройства мира. В этих проектах содержатся обещания не только 
приобщить своих последователей к истинной вере, но и способствовать материальному 
процветанию, духовному и физическому оздоровлению. Обещают общество сделать 
гуманным и справедливым, а чтобы этого достичь призывают последователей стать 
«духовными воинами». Следовательно, заключают аналитики, религиозные мигранты 
формируют новую субкультуру, отмеченную повышенной конфликтогенностью и 
выступающую одной из основных угроз внутриполитической стабильности Казахстана 
[1].  

Как показал анализ полученных данных социологического исследования, 
большинство респондентов считает, что более всего привлекает молодых людей в новых 
конфессиях «форма богослужения»; так ответили 45,6 процента из числа экспертов- 
респондентов. Практически такой же вариант выбрали 18,1 процент из числа обычных 
респонденты (жители регионов). Эксперты (35,9 процента) также считают, что 
содержание проповедей, изложенных доступным языком, могут привлечь адептов из 
числа молодых. Этот аргумент получил поддержку у экспертов и у 19, 1 процента 
жителей-респондентов.  

Обе группы респондентов были практически единодушны в наличии такой 
мотивации, как «возможность изучить иностранные языки бесплатно». В этом убеждены 
37,5 процента из числа респондентов-жителей регионов и 35 процентов из числа 
экспертов-респондентов. В качестве других причин каждый четвёртый респондент назвал 
возможность получить материальную помощь, а также «возможность получения 
специального образования» [2].  

Политизирование религии делает её идеологическим оружием экстремистских 
группировок. Учёные высказывают обоснованные опасения, что деструктивные 
религиозные факторы способны вовлечь в ряды таких формирований определённую часть 
молодёжи, поэтому они должны быть, безусловно, блокированы всеми доступными и 
законными средствами: государственными политическими, идеологическими и 
воспитательными. Здесь очень важно, чтобы борьбу государства, его правоохранительных 
органов, дополнить широкой просветительской работой в массах, особенно, в молодежной 
среде, более склонной, как показывает практика, к крайним формам асоциального 
поведения.  

Согласно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 
(2011 г.) все конфессии равны. Но, конечно же, не все они равны реально. Неравенство это 
восходит к культурно-историческому и религиозному опыту Казахстана. На его 
территории издавна согласно существовали ряд религий, которые теперь именуются 
традиционными. Большинство конфессий, которые теперь присутствуют в Казахстане, 
тогда или ещё не было совсем, или их не было на территории Казахстана. Сейчас они 
именуются «нетрадиционными» или «новыми».  

Повседневность показывает, что отношение государства к «традиционным» 
конфессиям и к «нетрадиционным» конфессиям несколько разнится. Не удивительны 
также и натянутые отношения между «традиционными» конфессиями, с одной стороны, и 
«нетрадиционными» конфессиями – с другой. В современном мире «нетрадиционные» 
конфессии именуются «новыми религиозными движениями» (НРД).  

Ислам и христианство (особенно Православие), «нетрадиционные» конфессии 
считают сектами, как правило, тоталитарными, заманивающими в свои сети христиан и 
мусульман, ведущими прозелитизм (некорректное вовлечение, переманивание из других 
религий).  
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Многое в поддержке НРД зависит от США. Как известно, США распространяют по 
всему миру своё понимание религиозных свобод (в США религиозное объединение 
регистрируется – 3 человека образуют религиозную группу и объявляют о своей 
организации – уведомительным порядком), и поддерживают в регионе ЦА одноимённые 
функционирующим в США.  

Новые восточные религиозные объединения (самым «старым» из них едва ли 100 
лет). Напр., «Общество сознания Кришны» - «кришнаиты». По сути радикальны, в Индии 
и Китае их считают сектами: Деятельность НРД вызывает в Казахстане весьма заметное 
неприятие общества. В качестве причин этого неприятия можно выделить: 

-настороженное отношение к малоизвестному, каковыми являются для региона НРД; 
-агрессивность проповеди, которую ведут НРД; 
-периодические кампании в СМИ по дискредитации НРД; 
-поддержка НРД Западом 
НРД в качестве своих последователей имеют не более 5% от общего числа 

верующих Казахстана. Но социально-политическая активность НРД как в Казахстане, так 
и регионе ЦА непропорционально велика 

Для пополнения рядов своих последователей не скупятся также на обещания 
исцеления (духовного и физического); обретение новых братьев и сестёр, семьи и др. Всё 
это подаётся под видом отправления религиозного культа, а также различных тренингов 
личных способностей, например, изучения иностранного языка, аутотренинга и т. п. 
Кроме того, учёные отмечают, что появившиеся в Казахстане НРД, чаще всего имеют 
неясную историю происхождения, общественности мало известны их успехи и неуспехи в 
предыдущей деятельности, их взаимоотношений с правом, источники их финансирования, 
их истинные цели появления и т. п. (всё это определяет негативное отношение ислама и 
христианства (Православие) к «нетрадиционным» конфессиям;  

«Нетрадиционные» конфессии, со своей стороны, упрекают Ислам и Православие в 
претензиях на роль господствующих религий, в сговоре с государством, в 
преследованиях, в попытках ограничить свободу вероисповедания и т. д. За многими 
«нетрадиционными» конфессиями стоят международные правозащитные организации, 
доноры, агентства. [3].  

Аналитики подчёркивают, что наблюдается неоправданно большой крен в увлечение 
паранаучными, псевдорелигиозными и оккультными практиками у довольно разных 
социальных слоёв населения. Этим пристрастиям сопутствует не только обилие книжных 
прилавков, но и сетка вещания телеканалов, где в любое время суток демонстрируются 
программы сомнительного содержания, связанные с предсказанием судьбы, лечением на 
расстоянии, решением личных проблем и т. п. [4]  

Фактически достаточно большие группы сограждан (возрастные, этнические, 
социально-профессиональные, образовательные и др.) оказались в ситуации утратной 
идентичности, стали носителями новой «религиозной» (точнее – «квазирелигиозной») 
субкультуры, которая содействует их маргинализации. Религиозность как черта 
обыденного (массового) сознания и поведения (а у определённых групп граждан – образа 
жизни) проявляется в различных проекциях: как в явных, так и скрытых формах, как в 
позитивных по своему воздействию на личность, общество, так и в негативных формах 
(которые, в частности, связаны с так называемым «религиозным» экстремизмом, утратой 
традиционной этноконфессиональной идентичности) складывается ситуация нагнетания 
конфликтности на квазирелигиозной основе. Цель такой деятельности – деструктивное 
воздействие на массовое сознание и поведение. 
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В деятельности ряда общин, зарегистрированных и действующих как религиозные, 
не всегда чётко представлены цели присутствия в Казахстане, часто подменяются ее 
мотивы. 

Экспертный анализ показывает, что расшатывание образа государственности через 
разрушение ценностных основ казахстанского менталитета имеет характер управляемой и 
специально организованной деятельности.. Она свободно осуществляется под 
камуфляжем новых религиозных культов, общественных объединений (зачастую – 
прошедших государственную регистрацию) направления деятельности могут 
камуфлироваться под отправление религиозного культа, выглядеть как тренинги 
личностных достижений, как поддержка тех, у кого имеются жизненные трудности и 
проблемы, даже рекламироваться, как способы изучения иностранного языка или 
получения навыков эффективного аутотренинга, овладения практикой оздоровления и 
прикрываться другими, уже ставшими широко известными «вывесками», приемами и 
методами . 
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Түйін  

Бұл мақалада қазақстандық жастардың субмәдениетіне жаңа діни қозғалыстардың, 
діни факторлардың әсерін, қазақстандық жастардың діни өзіндік сәйкестілігінің негізгі 
тенденцияларының анализін анықтау қарастырылған. Қазақстандық жастар, әлеуметтік 
демографиялық топ ретінде, олардың дінге деген қатынасын, діндарлығын зерттеу 
динамикасы, басқа да демографиялық топтарда байқалуда.  

 
Summary  

In this article consider clarification and analysis of major trends in the religious identity of 
the Kazakh youth, the influence of the religious factor, including NRM, on Kazakh youth 
subculture. There is, Kazakhstan youth, as a socio-demographic group, among other 
demographic groups. This research studied the dynamics of her religiosity, attitude to religion. 
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КАК ОСЧАСТЛИВИТЬ КАЗАХСТАНЦЕВ? 
 

Есмуканова А. К.,  
магистр наук маркетинга и стратегии 

 
Для достижения цели по входу Казахстана в тридцатку самых развитых стран, 

большое внимание уделяется индикаторам подобного развития. Одним из таких 
фактором является узко специализированный термин «качество жизни» и близкое к нему 
более широкое понятие «счастья». На фоне широкой распространенности темы счастья 
в мировой науке, в настоящей статье дается обзор литературы, исследующей уровень 
счастья в Казахстане, и наиболее перспективные аспекты дальнейшего исследования 
этой темы. 

Ключевые слова: счастье, субъективное благополучие, психологическое 
благополучие, удовлетворенность жизнью, качество жизни, Казахстан. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью развития Казахстана к 2050 году, по словам Назарбаева Н.А., 
является вхождение в тридцатку самых развитых стран, для чего в стратегии на 2020 год 
были обозначены приоритетами значительный рост благосостояния и социального 
благополучия казахстанцев [1]. Однако само понятие социального благополучия и его 
связи с благосостоянием в Казахстане остается мало исследованным.  В мировой науке 
такие феномены, как “счастье”, “субъективное благополучие” и “психологическое 
благополучие” полноправно стали темами пристального изучения психологов, 
социологов, экономистов и исследователей бизнес направлений [2,3,4,5,6,7,8,9], а 
некоторые страны серьезно используют концепции счастья в планах своего 
долговременного развития. Широко известен пример Бутана, измеряющего уровень 
Валового Национального Счастья (ВНС) вместо Валового Внутреннего Продукта (ВНП) 
как одного из ключевых критериев развития страны и ее экономики. В Великобритании 
профессор Лондонской Школы Экономики сэр Ричард Лэйард после способствования 
развитию британской политике по борьбе с безработицей открыл Центр экономического 
развития и в настоящий момент занимается разработкой национальных программ для 
увеличения уровня счастья британцев [10].   

Казахстан берет за основу  развития своего благосостояния стандарты качества 
жизни, разработанные Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD 
или ОЭСР) [11] . Согласно модели «Как жизнь?» ОЭСР, благосостояние складывается из 2 
основ: материального благополучия и качества жизни. Некоторыми примечательными 
особенностями этой модели являются направленность на благополучие отдельных 
индивидуумов, а не общих экономических условий, и оценка как объективных 
индикаторов (условия жизни), так и субъективных индикаторов (восприятия и чувства 
самих людей) – см. рисунок 1. 

В то время как основное внимание международных организаций и 
правительственных структур направлено на реализацию государственных программ по 
развитию экономики, инфраструктуры, информатизации, образования и здравоохранения 
(объективные факторы, влияющие на благополучие), так называемые субъективные 
факторы (баланс жизни и работы, социальные связи, удовлетворенность качеством жизни) 
остаются задачей работников социального спектра: преподавателей, психологов, 
социологов, управляющих общественными организациями.  
Данная статья рассматривает один из показателей, субъективное благополучие 
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(«счастье»), и степень изученности данного предмета в Казахстане. Понимание текущего  
уровня изученности счастья казахстанцев позволит определить существующие пробелы в 
знаниях и наметить возможные перспективы дальнейшего изучения этого важного  

показателя качества жизни. 
 

Рисунок 1. Модель благосостояния ОЭСР, разработанная для стран с 
развивающейся экономикой 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 В период с 2001 к 2010 году казахстанцы постепенно становятся все более 
счастливее, согласно Эббот и Уоллис [12], и являются самой счастливой страной 
Центральной Азии, где наиболее счастливы представители титульной нации [13]. При 
этом по индексу человеческого развития Казахстан относят к странам с высоким 
рейтингом – страна занимает 56 место из 188 в индексе человеческого развития (Human 
Development Index) [14], а в индексе удовлетворенности жизнью (Life Satisfaction Index) – 
101 из 178 [15]. 

Многие научные работы изучают благополучие в экономическом контексте и 
фокусируются на объективных индикаторах благополучия казахстанцев, таких как 
экономические факторы, бедность, безработица [12, 16,17,18]. 

В статье, изучающей ключевые компоненты счастья (удовлетворенности жизнью) 
Елены Калюжновой и Умы Камбампати [19], было обнаружено, что сквозь все 
переходные годы экономики (1996, 2001 и 2006) наиболее значительными факторами для 
казахстанцев оказались размер жилья, трудоустроенность и национальность. На 
протяжении всего периода перехода экономических систем чем больше комнат было в 
собственности, тем более высоким был показатель удовлетворенности жизнью в 
Казахстане. С постепенным переходом к рыночной экономике этнические казахи 
показывали более высокий уровень счастья по сравнения с русскими. А 
трудоустроенность, на удивление, показала двоякое влияние: вопреки ожиданиям в 
регионах с высокой безработицей безработные не чувствовали себя более несчастными, 
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так как не происходило их маргинализации от общества, а трудоустроенные в то же время 
чувствовали себя особенно удачливыми. 

Так как трудоустроенность сильно коррелирует с субъективным благополучием, 
исследование Линз и Семыкиной [20], изучающее связь удовлетворенности работой и 
внутренних и внешних поощрений, дает нам картину того, что делает счастливыми 
казахстанских работников. Наивысший уровень удовлетворенности работой наблюдается 
у самых молодых и самых пожилых казахстанцев с переломным моментом в возрасте 30-
35 лет. У респондентов, ценящих стабильность работы, удовлетворенность повышается с 
ростом стабильности работы (несмотря на то, что в странах переходной экономики 
стабильная работа чаще связана с нежелательными характеристиками трудоустройства). 
Возможность учиться новому делает работающих казахстанцев счастливее, а увеличение 
вероятности служебного продвижения наоборот снижает текущую удовлетворенность 
работой.  Примечательно, что казахстанцы также оказались независтливыми: доход 
окружающих для них сигнализирует о возможных будущих доходах и также оказывает 
положительное влияние на субъективное благополучие, как и рост собственных 
заработков [18]. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенный выше анализ научной литературы показывает, что на настоящий 

момент тема изучения счастья казахстанцев наиболее плотно связана с материальными 
факторами благополучия: уровень дохода, жилье, финансовое благосостояние и 
заработки. Это отражается как и в преобладающем экономическом дискурсе темы счастья 
в стране, так и в небольшом количество работ, посвященных отдельно субъективным 
индикаторам, обычно относящимся к сфере психологических дисциплин. Мало 
исследованными пока остаются факторы качества жизни (баланс жизни и работы, 
социальные связи, субъективное благополучие), что может стать предметом дальнейшего 
изучения казахстанских психологов и социологов. 

Eсли философскому утверждению «счастье за деньги не купишь» невозможно 
вынести однозначный утвердительный или отрицательный вердикт, то для научной сферы 
сейчас можно с уверенностью заявлять, что изучение монетарной составляющей даст 
наибольшее понимание того, как сделать счастливыми жителей Казахстана.  
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Түйін 
Қазақстанның аса дамыған отыз елдің қатарына қосылу  өр мақсатына жету үшін, 

осындай даму көрсеткіштеріне көп көңіл аударылады. Осы факторлардың бірі, «өмір 
сапасы» деген тар мамандандырылған термин және оған жақын «бақыт» деген кеңірек 
ұғым. Бақыт тақырыбының ғылым әлемінде көп таралуы аясында, осы мақала 
Қазақстандағы бақыт деңгейін зерттейтін әдебиет шолуын, сондай-ақ осы тақырыпты 
одан әрі зерттеу ең үмітті аспектілерін ұсынады. 

 
Summary 

In order to achieve the goal of Kazakhstan entering top 30 most developed countries, a big 
attention nowadays is given to the indicators stating this level of development. One of these 
factors is a specialized term “quality of life” and a wider concept of “happiness”. With wide 
spread of happiness research on a global level, this article gives the literature review of 
happiness studied in Kazakhstan and specifies the most promising aspects of further research 
directions.  
 

 
 

123 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции посвященной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 
25 летию Университета Кайнар на тему «Качественное образование – основа нового Казахстанского патриотизма» 

 
 
 


	ҚАЗАҚ ӨРКЕНИЕТІ
	КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
	THE KAZAKH CIVILIZATION
	Алматы
	2016
	Требования к оформлению статей, публикуемых
	в «Вестнике Университета «Кайнар» и
	журнале «Казахская цивилизация»

	КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
	THE KAZAKH CIVILIZATION

