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СЕКЦИЯ 1 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНО-

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 

 
 

ҚАЙНАР  – БІЛІМ ОРДАСЫНА 25 ЖЫЛ 
 

Қалағанов Бақытбек, 
 қаржы және экономика жөніндегі проректор,  

профессор, Еуропа жене Қазақ Ұлттық  
жаратылыстану ғылымдары Академияларының академигі 

 
Еліміз тәуелсіздік алған 1991 жылы ең алғашқыі болып әлеуметтік-гуманитарлық 

бағыттағы жаңа жоғары оқу мекемесі ретінде Қайнар университеті құрылды. Қайнар 
университетінің басты мақсаты – халық шаруашылығының, мәдениеттің, ғылымның білім 
және Қазақстан Республикасының өзге өмір салаларының түрлі тармақтары үшін 
біліктілігі жоғары мамандарды дайындау. Аталмыш мамандардың интеллектуалдық 
еңбектің ішкі және халықаралық нарықтарында маманданудың жоғары бағамы мен 
бәсекеге қабілеттілігі бар. Оқу жұмысы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына 
сай 11 мамандық бойынша, ал ғылыми-педагогикалық профильдегі магистратурада 6 
мамандық бойынша жүргізіледі.  

Жоғарғы оқу орны құрамында  5 кафеда бар (тілдер және журналистика, Қазақстан 
тарихы және құқық, экономика және бизнес, педагогика, психология және әлеуметтік 
пәндер), олардың 4-і бітіруші, 1- жалпы университеттік.  

Үздіксіз білім берудің идеясын жүзеге асыра отырып, университетте «Бакалавриат» 
мектебі мен «Қайнар» колледжі ашылған. 

Университеттің қызметі Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңына, Болон 
декларациясының ұсынымдарына сай жүргізіледі. Болон декларациясына университет 
ректоры 2010 жылдың 17 қыркүйегінде қол қойды. Онда білімді халықаралық 
стандарттау, университет Жарғысы мен басқарудың жоғарғы органы Оқу Кеңесінің нақты 
ұсыныстары жөнінде айтылған. Ал тікелей басқаруды ректор Е.С. Омаров атқарады. 
Ректор мынадай құрамдағы ректорат мүшелерімен кеңеседі: проректорлар –  Б.Қ. 
Қалағанов, С.У.Әбдібеков, С.Б.Омарова., Ф.Т.Саметова, кафедра меңгерушілері – 
Н.Ж.Апахаев, С.У.Әбдібеков, Э.С.Мұхтарова, Федорович О.В. және департамент 
басшылары – А.Х.Мәдинова, М.Бақытқызы, М.Еркінбекова. 

Оқу Кеңесі мен Қайнар университетінің Ректораты әрбір оқу жылына 
тағайындалатын жұмыс жоспарына сәйкес қызмет жасайды.  

Оқу Кеңесі өзінің мәжілістерінде мынаны қарастырып, бекітеді:  
• Университет пен оның жеке бөлімдерінің даму бағдарламасы;  
• Кезекті оқу жылындағы негізгі шаралардың жоспары;  
• Университеттің жоспарлық және есептік бюджеті;  
• Бөлімдердің қызметінің принциптері мен ережелері;  
• Кеңестің шешімдері бұйрықтар мен қаулылар арқылы жүзеге асырылады.  
Оқу Кеңесі 1996 жылы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Аттестациялық 

Кеңесіндеде құрылып, тіркелген. Осы кезден бастап ол екі жүзден аса мәжіліс өткізген, 
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аталмыш мәжілістерде университет өмірінің негізгі проблемаларына арналған 800-ден 
астам сауалдар қарастырылған. Оқу Кеңесінің басты мақсаттары:  

- педагогикалық біліктілікті жетілдіру және студенттерді тәрбиелеу жұмысында 
оқытушыларға, ізденушілерге көмек көрсету;  

- оқу процесі мен оқыту әдістемесін ұйымдастыруда университеттің, өзге Жоғарғы 
Оқу Орындарының кафедралары мен оқытушыларының жұмыс тәжірибесін 
жалпыландыру және тарату;  

- Мемлекеттік білім стандарттарына сай мамандықтар бойынша құрастырылған 
жұмысшы оқу жоспарларын, типтік оқу жоспарларын талқылау және бекіту;  

- білім мазмұны мен оқу жүктемесінің барша көлемінің мемлекеттік жалпыға ортақ 
білім стандартына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;  

- академиялық оқу сабақтары кестесінің ғылыми-әдістемелік ұсыныстарға сәйкестігі;  
- пәндердің оқу-әдістемелік қамтылуына мониторинг жүргізеді.  
Оқу Кеңесі жоғары мектеп бойынша нұсқаулы құжаттармен, Қазақстан 

Республикасы Ғылым және білім Министрлігінің қаулылары мен жарғыларына сүйене 
отырып, жұмыс жасайды.  

Оқу Кеңесінің қызметі оқу процесінің ұйымдастырылу стратегиясының, ғылыми-
зерттеу қызметінің және студенттерді тәрбиелеудің айнасы.  

Университет жекеменшік оқу мекемесі болғандықтан оқыту негізінен ақылы түрде 
табысты оқығанда және жағдайы төмен отбасы балалары үшін жеңілдіктермен 
жүргізіледі. Сонымен қатар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік гранттар мен 
несиелер беру көзделген.  

Қайнар университетіндегі іргелі және қолданбалы зерттеулер факультеттерде, 
кафедраларда, қазақ өркениеті мен тарихының ғылыми-зерттеу Институтында, сонымен 
қатар экономикалық зерттеулер мен практикалық психологияның ғылыми 
орталықтарында жүзеге асырылады.  

Университеттің іргетасы қаланғалы бері онда еліміздің әйгілі ғалымдары мен 
педагогтары білімнің түрлі салаларында жұмыс атқарып келеді: тіл мамандары Ө.А. 
Айтбаев, Н.А. Оралбаева, Ш.Ш. Сарыбаев, заңгерлер Е.И. Қайржанов, Ғ.С. 
Сапарғалиев,М.Т. Баймаханов, З.А. Ашитов, экономистер Я.А. Әубәкіров, А.К. Қошанов, 
А.Д. Сапарбаев, тарихшылар Ж.У. Ибрашев, К.Ш. Хафизова, Т.Х. Тілеуов, философтар Ж. 
Әбділдин, А.Н. Нысанбаев, А.Х. Қасымжанов, педагогтар мен психологтар А.К. Ахметов, 
С.М. Жақыпов, Х.Т. Шериязданова, С.А. Ұзақбаева және өзге ғылым мен білімнің 
өкілдері.  

Университеттің оқытушы – педагог қызметкерлерінің  ғылыми-зерттеу және 
ғылыми-әдістемелік қызметінің нәтижелері Қайнар университетінің «Хабаршы» (1997 
жылдан бері) және «Қазақ өркениеті» (2000 жылдан бері) журналдарында, халықаралық 
және республикалық ғылыми конференцияларда, өзге қазақстандық және халықаралық 
басылымдарда жарық көретін университет ғалымдарының жеке жұмыстарында ұдайы 
жарияланып отырады.  

ҚАЙНАР академиясының кітапханасы оқу-тәрбиелік процесті оқу құралдарымен 
және ақпаратпен қамтамасыз ететін мәдени орталық,  университеттің  құрылымдық 
бөлімшесі болып табылады. Кітапхананың өсүі мен дамуы академияның тарихымен тығыз 
байланысты. 

 Кітапхана студенттер мен оқытушы-профессорлар құрамын отандық және әлемдік 
ақпараттық ресурстармен  дәстүрлі және электрондық түрде қамтамасыз етеді, 
университеттің білім беру ісі мен оқу процесіне, ғылыми-зерттеу жұмыстарына тұрақты 
түрде  қолдау көрсетеді.  
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Кітапхананың кітап қоры жүйелі түрде толықтырылып отырады, қазіргі таңда 200 
мыңнан астам баспа  бірлігін құрайды. 

Кітапхананың бірыңғай қоры әртүрлі классикалық және заманауи, отандық және 
шетелдік құжаттардан, ғылыми, базалық, оқу, көркем әдебиеттерден, мерзімдік және 
электрондық материалдардан құралады. Оқу әдебиеті қорын жинақтауға баса назар 
аударылады,  ҚР білім және ғылым министрлігі бекіткен және ұсынатын республикалық 
басылымдарға, оның ішінде қазақ тілді басылымдарға көп көңіл бөлінеді. 

Кітапхананың негізгі оқулық қоры ҚР білім және ғылым министрлігінің грифіне ие 
оқулықтарын құрайды. Оқу құралдары әрбір студентті барлық пәндер бойынша ҚР 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес сатып алынады.  

Ай сайын «Жаңа түсімдер бюллетені» шығарылып тұрады, мұнда әрбір мамандық 
бойынша түскен әдебиеттер саны көрсетіледі. 

 Электрондық оқу  залы ашылды. Осы залда  – ИНТЕРНЕТКЕ қосылуға, 
оқырмандарға қазақ, орыс және басқа тілдерде арнайы пәндер бойынша электрондық 
оқулықтар  мен басқада аудиовизуалдық материалдарды қолдануға болады. Сонымен 
қатар студенттердің өзіндік жұмысы үшін электрондық кітаптар бар, практикалық 
сабақтарды өткізу үшін аудио-бейне кассеталар  бар.  

Кітапхана іскерлік қатынасты кеңейтуге және жаңа байланыстарды орнатуға 
ұмтылады, басқа кітапханалармен өзара тиімді әріптес және серіктес болуға әрдайым 
ашық. Жоғары оқу орындарындағы кітапханалардағы әдебиеттермен алмасу үшін 
әріптестік келісім шарттарға қол қойылды. Осы келісім шарттар негізінде академия 
студенттеріне кітапхана қорын қолданудағы қажет әдебиет пен аудиовизуалды 
материалдарды іздеу және таңдау кезінде үлкен мүмкіндік ашып берді.   

Біздің академияның оқытушылары кітапхана қорын жинақту үшін ат салысып, оқу 
құралдарымен қамтамасыз ету саласында да біршама еңбек сіңірді. 

 ҚАЙНАР университетінің грифімен 300 астам ғылыми еңбектер мен оқулықтар  
жарық көрді.  

Академия оқытушылары   арнаулы  пәндерден  қазақ және орыс бөлімдерінің 
студенттеріне  арнап оқу құралдарын, оқу-әдістемелік құралдарын,  әдістемелік 
кешендерді дайындады.  

Оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің кітап қоры бір студентке шаққанда 164 
данадан асады, олардың ішіндегі қазақ тіліндегілері – 76 данадан.. Оқу жоспарының 
пәндер блогының сәйкес оқулықтармен, оқу құралдарымен, ғылыми, анықтамалық және 
өзге әдебиеттермен қамтылуы мынадай көрсеткіштерден құралады:  кітапхана қоры 
172005 баспа бірліктері оқу-әдістемелік, ғылыми және шығармашылық әдебиеттер, оның 
ішінде қазақ тілінде 79688 баспа бірлік. Негізгі оқу әдебиеттерінің саны әрбір мамандық 
профилі бойынша 33095 дананы құрайды, қосымша әдебиеттер – 82400 дананы құрайды, 
электронды тасымалдаушылар 16605 дана.  

Университет жоғары кәсіби профессорлық-оқытушылық құраммен қамтылған. Олар 
оқу және ғылыми-зерттеулік қызметті өзара жақсы үйлестіреді. Университеттің 
оқытушылары аспирантурада оқу арқылы, кандидаттық және докторлық 
диссертацияларды қорғағанда, ғылыми және педагогикалық деңгейді жоғарылатудың 
курстар жүйесі мен факульттері есебінен үнемі өзінің біліктілігін арттырып отырады. 
Олар белсенді түрде ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарын жүргізеді, 
халықаралық ғылыми конференцияларға, Еуропадағы, Қытайдағы, Америка Құрама 
Штатындағы, Тайвандағы, Австралиядағы, Түркиядағы, Мысырдағы, Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері мен Еуропаның, Азияның, Америка мен Африканың өзге 
елдеріндегі симпозиумдарға қатысады.  
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Кадрларды таңдау мен қою олардың базалық білімі мен ғылыми біліктілігіне сай 
жүргізіледі. Оқытушыларды жұмысқа қабылдау келісімшарт негізінде бекітіледі.  

Кафедраларды жоғары білікті кадрлармен қамту бойынша қарқынды жұмыстар 
жүргізілуде. Негізінен олар кәсібі бойынша стажы көп оқытушылар, түрлі ғылыми 
мекемелерден шақырылған мамандар. Профессорлық-оқытушылық құрамның аққыштығы 
негізінен мекен-жайды өзгерту себебіне, зейнетақы жасына қатысты тұрақты. 
Университеттегі моральдік-психологиялық климат жеткілікті деңгейде. Университтетің 
оқытушылары өздерінің кәсіби міндеттерін орындауға үлкен жауапкершілікпен қарайды.  

Педагогтар мен университет ғалымдарының ғылымға бейімділігі 1995 жылы бір топ 
белсенділер Жаратылыс ғылымдарының Академиясын құрғанда байқалды. Аталмыш 
Академия ғылымның түрлі салаларында жұмыс жасайтын мамандардың басын біріктірді. 
Оның басшысы етіп Е.С. Омаров тағайындалды, бас хатшы В.П. Осипов. ХХІ ғасырдың 
оныншы жылдарының соңына қарай оның маңыздылығының артқандығы соншалық осы 
ғалымдардың бірлестігін ұлттық құрылымға ауыстыру жөнінде ұсыныстар келіп түсе 
бастады. Осылайша 2008 жылдың күзінде Қазақтанның жаратылыс ғылымдарының 
ұлттық академиясы құрылды, оның штаб-пәтері Астана қаласында орналасқан.  

1997 жылы негізі қаланған және 2003 жылы лицензияланған Қайнар университетінің 
магистратурасында сегіз мамандық бойынша ЖОО кейінгі кәсіптік білім беріледі.  

1998 жылы университетте Қазақстан Республикасы Ғылым және Білім Мінистрлігі, 
сонымен қатар Қазақстанның Жоғарғы Аттестациялық Комиссиясымен келісімде 10 
ғылыми мамандықтар бойынша аспирантура ашылды, ал 2003 жылы оған лицензия 
берілді: 07.00.02 – Отандық тарих (Қазақстан Республикасының тарихы); 07.00.03 – 
Жалпыға ортақ тарих; 07.00.15 – Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат тарихы; 
08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару; 09.00.01 – Онтология, таным 
теориясы және диалектика; 10.02.02 – Қазақ тілі; 12.00.08 – Қылмыстық құқық және 
криминология; қылмыстық-орындаушылық құқық; 12.00.09 – Қылмыстық процесс; 
криминалистика және сот сараптамасы; жедел іздестіру қызметі; 13.00.01 – Жалпы 
педагогика; педагогика және білім тарихы, этнопедагогика; 19.00.07 – педагогикалық 
психология, сонымен қатар кафедраларда сәйкес ғылыми жетекшілер болғанда білімнің 
әлеуметтік-гуманитарлық салаларының өзге мамандықтары бойынша іздену жүйесі 
қарастырылған.  

2000 ж. сәуірі мен 2003 жылдың сәуірі аралығында университетте 07.00.02 – 
Отандық тарих (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығы бойынша кандидаттық 
диссертацияларды қорғау бойынша Диссертациялық кеңес жұмыс атқарды.  

Кеңесте 24 кандидаттық диссертация қорғалды, олардың барлығына ҚР БҒМ оң 
қорытындылары келген және барлығы тарих ғылымдарының кандидаты деген атаққа ие 
болды. Кеңесті белгілі тарихшылар басқарады, оның құрамына кірген: К.Н. Нурпейісов, 
А.Т. Самурзин, М.К. Қозыбаев, К.Л. Есмағамбетов, К.Ш. Хафизова, Т.Х. Тлеуов, В.И. 
Коваль және өзге зерттеушілер. 2007-2010 ж.ж. Бекетов атындағы ҚарМУ жанында 
біріккен диссертациялық кеңес жұмыс жасаған. Оның құрамына Қайнар университетінен 
профессор Т.Х. Тілеуов мүше болды және осында біздің университетіміздің бірнеше 
оқытушылары қорғады.  

Әрбір оқытушының жұмысын анықтайтын негізгі құжат жеке жоспар болып 
табылады. Оған ағымдағы жылға жоспарланған оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, 
қоғамдық және тәрбие жұмыстары, біліктілікті арттыру, практикамен байланыс және 
кәсіптік бағыттағы жұмыстар енеді.  
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Оқытушылардың жеке жоспары кафедра мәжілісінде қарастырылады және 
факультет декандарымен бекітіледі. Оқу жылы аяқталған соң жеке жоспарда жұмыстың 
орындалғандығы белгіленеді.  

Оқыту дәрістік, практикалық әдістермен жүргізіледі, дәстүрлі емес әдістер де 
кеңінен қолданылады: бұл жобалар әдісі, интерактивті сабақтар, логикалық сызбалармен 
оқыту немесе тірек сызбалық-конспектілер, конференциялар, диспуттар, ақпараттық 
құралдармен қоса әдеби кафе, студенттердің білімін тереңдету және бекіту үшін 
ситуативті ойындар. Кафедралар оқытудың белсенді дәстүрлі емес түрлерін, интерактиві, 
инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға басым көңіл бөледі.  

Университетте оқу процесінде заманауи педагогикалық технологиялар мен оқыту 
әдістерін қолдануға баса назар аударылады. Бұл оқыту мен болашақ мамандарды 
дайындаудың сапасын арттырудың тәсілдерінің бірі инновациялық технологиялардың 
болуымен байланысты. Университеттің оқу процесіне компьютерлік технологияларды, 
электрондық оқулықтарды, үйретуші бағдарламаларды, мультимедия, аудио-видео 
техниканы, лингафондық құрылғылар мен Интернетті қолдану бейімделген. Сабақтарда 
оқытудың белсенді әдістері қолданылады (іскерлік ойындар, диспуттар, дөңгелек үстел, 
өндірістік жағдай және т.б.). Университетте шетел тілдеріне интерактивті оқытудың 
кабинеті, криминалисттк лаборатория, сот мәжілісінің залы, медиаорталық бар, ондағы 
сабақтар дәстүрлі емес сипатта өтеді. Студенттердің танымдық қызметін ынталандыру 
үшін әрбір семестрде білімді бақылау мен бағалаудың рейтингтік жүйесі жүргізіледі.  

Инициативті маманды дайындау оқу процесінің тиімділігін арттыру және 
студенттердің жеке жұмысын жетілдіру арқылы жүзеге асырылады. СӨЖ ұйымдастыру 
«Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы» Қаулыға сай жүзеге асырылады. 
Оқытушылардың жұмыс жоспарларында СӨЖ тақырыптары мен оларды орындау мерзімі 
көрсетіледі. Барлық кафедраларда кеңес берулердің кестесі құрылып, бекітілген. Жоғарғы 
курс студенттері үшін аптаның бір күні өзіндік жұмысқа берілген, ол үшін қажеті 
жағдайлар жасалынған.     

Оқу жұмыс бағдарламасы – кафедра пен мамандыққа тән ерекшелік республикалық 
білім беруді дамыту мақсаты негізіне, «Қазақстан – 2030» стратегиясына, нарықтық 
экономика талабы сай өңделген.  

Республикаға мамандар жетіспеуіне байланысты, Мемлекеттік тілді меңгерушілерге, 
Қазақстан Республикасы тіл туралы заңына сәйкес табысты жүзеге асыру үшін 
Университетте қазақ филологиясы факультеті ашылып оны Республикаға танымал ғалым, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, филология 
.ғылымдарының .докторы, профессор Ө.Айтбаев басқарды. Басқа фекултеттерде қазақ 
тілінде оқитын бөлімдер жұмыс істейді. Күндізгі оқу бөлімінде қазақ тілінде 
оқитындардың құрамы студенттердің 35 пайызын құрайды. «Тіл туралы» заңның жоспары 
Ғылыми кеңесте бекітілген. Кафедрада қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік құралдары, оқу-
қызмет құжаттарын көркемдеу де, оқу стендтері және плакаттар да мемлекеттік тілде 
жазылады. Бұйрықтар екі тілде  басылады. 

Университетте барлық мамандықтарда кадрлар дайындау мемлекеттік тілде жүзеге 
асырылады. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы ұйымдастыруымен университетте 
қызметкерлер мен мұғалімдерге арналған мемлекеттік тілді курсы жұмыс істейді.  

Сапалы түрде практикадан өту үшін мектептер мен мекемелермен, ұйымдармен, 
практиканың әр түрі бойынша ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасалған (мерзімі 5 жыл). 

Әр оқу жылының жылының басында кафедралар түрлі ұйымдармен келісім-шарт 
жасасады. Онда тәжірибелі мұғалімдер жетекшілік етіп, мамандар көмегімен жүзеге 
асырылады.  
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Өндірістік практикадан өту үшін Қайнар университеті Қазақстан Республикасы 
қаржы нарығы ақпараттық агенттігімен, Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы 
мемлекеттік қызмет академиясымен, экономика министрлігі жанындағы экономикалық 
зеоттеу институтымен, «Центркредитбанкпен», «Казкоммерцбанкпенн», «Логом ЛТД» 
фирмасымен, «НСК» мұнай сақтандыру компаниясымен және т.б келісім-шарт жасасқан. 

Университеттің практикалық базалары: заң бағытындағы студенттер үшін – ішкі 
істер органы, соттар, прокуатура, АХАЖ, нотариустар бөліміне, ұйымдар мен 
кәсіпорындар, қаржы және салық полициясына;  экономика бағытындағы студенттер үшін 
– банктер, облыстық және аудандық салық, қаржы органдарында; педогогикалық 
бағыттағы студенттер үшін – Алматы қаласындағы мектептер және басқа қалалардағы оқу 
орындары болып табылады. 

Практикаға тәжірибелі мұғалімдер мен ғалымдар жетекшілік етеді. 
Кәсіпорындардағы практика жетекшілері орта және жоғарғы буынды жоғары білікті 

мамандар болып табылады. Студенттердің орындалған жұмыстарының есептері мен 
рефераттары өндірістік машықпен бақыланады.  

Оқуда оңды нәтижеге ықпал ететін факты, көп студенттер облыс аймағынан шықпай 
практикадан өтуге мүмкіндігі бар. Педогогикалық мамандықта оқитын студенттер тірек-
базалық мектептерде білікті мамандардан педагогикалық тәжірибе жинақтап, балалар 
оқытып практикалық түрде дағдыланады.  

Студенттерді мамандануға септігін тигізу үшін министрліктен, қаржы-банк 
мекемелерінен, құқыққорғау органдарынан және әр саладағы заңгерлерді, мемлекеттік 
қызмет органдарынан және т.б қызметкерлер шақырылып сұхбаттар өткізіледі. 

Бітіруші курс студенттері келісімді бағдарламамен соттарда, прокуратура және ішкі 
істер органдарында, аудан акиматтарында, шетелдік және өндірістік кәсіпорындарда, 
сонымен қатар ҚР сыртқы істер министрлігі қызметкерлері жетекшілігімен өндірістік 
практикалардан өтеді.  

  Жыл сайын кафедра және ғылыми кеңестерінің отырыстарында мемлекеттік 
емтихандардың және дипломдық жұмыстарының нәтижелері талқыланады; Мемлекеттік 
Аттестациялық Комиссия  есебінде бітірушілердің сапалы талдауы және толық мәліметі 
беріледі; барлық мемлекеттік емтихан қорытындыларының мәліметі, дипломдық 
жұмыстарының нәтижелері, ғылыми жетекшілерінің пікір-сипаттамалары, қорытындылар 
және ұсыныстар.  

 Мемлекеттік емтихан және дипломдық жұмыс натижелерінің талдауы үздік 
дипломдардың санын көбеюінің тенденциясын қамтып көрсетеді. Ғылыми жетекшілердің 
және рецензенттердің пікір-сипаттамаларында студентердің диплом жұмыстарының 
жоғары деңгейі, бітірушілердің жасалған қорытындыларында, ұсыныстарында 
тәжірибелік маңыздылығы көрсетілген.  Рецензенттер ретінде ірі ғылымдар және басты 
мамандар шақырылады.  2005 жылы дипломдық жобаларын орындау кезінде дербес 
компьюьтерлерінің қолдануы 80% жетті.  

Еңбек нарығындағы көбейіп келе жатқан бақталастықты ескеріп университетте 
еңбекке тарту және адаптациялық орталығы ашылған. Орталық туралы ережелер, лекция, 
семинар және іскерлік ойындарының тақырыптық жоспарлары құрылған. Орталық нақты 
жағдайларына арналған іскерлік ойындардың тізімімен  «Адаптация және еңбекке тарту» 
атындағы мамандырылған оқыту- методикалық орталығы ашылған. Жұмысқа алу 
насихаты,  жарнама және сипаттама мақсатымен орталық республикамыздағы өткізілетін 
көптеген іс-шараларына қатысады (өнеркәсіпші құрылтайлары, қаржыгерлер 
қауымдастығы, бос қызмет жәрменкелері, әлеуметтік мәселелер конферециялары). 
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Ағымдағы уақытқа дейін университет қабырғасынан 25000 – нан аса жоғарғы 
классты мамандар шықты. Олардың бәрі қызметке орналасқан және әртүрлі мемлекеттік 
мекемелерде және құқыққорғау органдарында, дипломатиялық қызметтерде, оқу 
орындарында ұзтаздық, отандық және шетелдік банктерде коммерциялық қызметтерде, 
фирмалар мен компанияларда  қызметтер атқарады. Мысалы: Ұлттық банкте – 9 бітіруші, 
екінші дәрежелі банкте – 158, елшілікте – 23, мұнай – газ өндірісінде – 220, шет елдерде – 
29.  

Қайнар университеті 2014 жылдың 27 қазанынан бастап мемлекеттік қайта тіркеуден 
өтіп, атауын Қайнар Академиясы мекемесіне өзгетті. 

Қайнар Академиясы 2016 жылдың 29 маусымында  Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсәз Агенттігінің шешімімен институттық аккредиттеуден өтті.  

Ақпаратты оперативтік іздеу үшін Қайнар Академиясы компьютерлік техникасымен 
қамтамасыз етілген. Жаңа технологиялар жұмысқа белсенді қолданылады. Академияда 8 
компьютер орнатылған электрондық басылымдар залы ашылған, 16 компьютер ғаламтор 
желісіне қосылған, 3 компьютерлік кабинет бар.  Электрондық басылымдар залында, 
электрондық кітаптардың және оқулықтардың 368 атауы бар. Ғаламтор желісіне қосылу 
және электрондық оқулықтарын падалану тегін. Оқу- ғылыми қызметтерінде ақпарат 
алмасу процессін тездету мақсатында университет әртүрлі техникалық жабдықтарын  
кеңінен қолданылады, атап айтқанда, электрондық пошта, спутниктіктік теледидар, 
жаңартылып тұратын және үнемі жұмыс істейтын ғаламторда орналасқан екі сайт бар. 
Олар: www.kainar-university.kz, www.kazakh-civilization.kz.  

 
 

МӘҢГІЛІК ЕЛ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Мұханбеткерімова Аңсаған Ақниетқызы, 
 «Қазақстан тарихы және құқық»  

кафедрасының оқытушысы, Қайнар Академиясы 
Кәдірбай Айша Әуелбекқызы, 

 «Құқықтану және халықаралық құқық»  
кафедрасының оқытушысы,  

Тұран университеті,  
Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы  

 
Мақалада Мәңгілік ел ұлттық идеясының құндылықтары мен заманауи қоғамда 

кездесетін кейбір мәселелері талқыланады. Мемлекет басшысы бүкіл 
қазақстандықтарға кемел Қазақстанды бірге құруды үндеді. Мүддеміз ортақ, халықты 
біріктіретін идеология – Мәңгілік ел. Біздің патриоттығымыз, отансүйгіштігіміз, ұлтқа 
деген құрметіміз осы жолда айқын көрінбек.      

Түйін сөздер: мәңгілік ел, тәуелсіздік, елбасы. 
 
Тәуелсіздігіміздің тұғырын бекітіп, Мәңгілік Ел болуға бет бұру, Мәңгілік Ел болуға 

бекінген мемлекетіміздің бүгіні мен келешегі туралы ой толғайтын 2016 жыл еліміздің 
есепті жылы.  Осыған байланысты, 2015 жылғы 30 – қарашадағы халыққа арнаған 
Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев тәуелсіз мемлекет 
атанғанымыздың  25 жылдығында: «Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз 
еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті 
баянды ету оған қол жеткізуден де қиын. Мемлекетіміздің тұғырын мызғымастай нығайта 
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түсу үшін бізге әлі талай өткелі күрделі, бұралаң жылдардан өтуге тура келеді», - деген 
еді.  

Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі таңда әлемдік дәрежеде көптеген елдермен терезесі 
тең болып отырған дүниежүзілік қоғамдастықтың белсенді мүшесі болып отырған тұста 
қысқаша ғана болса да, кешегі яғни өткен күндерімізде еске алғанымыз орынды.              

Қазақстан тәуелсіздігі – қазақ халқының ғасырлар бойы арман болып, егемендік 
ұстанымдарын биікке көтеретін бұл күн – біздің Отанымыздың әрбір азаматы үшін 
қастерлі де қасиетті де ұлы. Азаттық аңсаған елдің түпкі мақсаты орындалып, бүгінгі 
Қазақстан Республикасы өз Тәуелсіздігін бұдан  25 жыл бұрын жариялады. 2015 жылғы 15 
желтоқсан күні, Тәуелсіздік күні қарсаңында сөйлеген құттықтау сөзінде Елбасы: «Әрбір 
елдің жылнамасында оның жаңа тарихының бастауы болған тағдыршешті таңдау болады. 
Біз үшін жаңа дәуірдің арайлы таңы 1991 жылы 16 – желтоқсанда атты. Сол күні әлем 
көгінде «Қазақстан  Республикасы» атты жаңа жұлдыз жарқырай туды», - дей келе, 
халқымыз Тәуелсіздіктің мызғымас тұғырын бекітіп, Мәңгілік Ел болуға бет бұрғанын 
атап өтті. Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жуық уақыт ішінде қаржы дағдарыстарының 
қиындықтарына қарсы тұра білді,  тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді 
бағындырды, толағай жетістіктерге қол жеткізді. Әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына енді. Ендігі біздің басты мақсатымыз ХХІ – ғасырдың ортасына қарай Қазақстан 
әлемдегі аса дамыған  30 мемлекеттің қатарына қосылуына қол жеткізуді жоспарлап 
отырмыз.  Осынау тарихи қысқа мерзім еліміз үшін ауқымды өзгерістер кезеңіне айналды. 
Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның экономикалық қарым-қатынасы өсіп, индустриялық 
бағдарламалар іске қосылды [1]. 

Егер тарихымызды түптен таратсақ, «Мәңгілік ел» нысанасы көшпелілердің рухани 
кеңістігінің болмысы. Ол ата бабаларымыздың рухани аңсары. Тарихта Білге қаған, 
Күлтегін, Тоныкөк те айтар өсиетін мәңгі тасқа басты.  

Эпосы жоқ ұлт – өткенін ұмытқан, мәңгілік аңсары жоқ, тәуелсіздікке ұмтылмаған 
рухани тәуелді ұлт. Ондай халықтың ертеңі де күмәнді. Шүкір, бұл жағынан алғанда 
түркі, оның ішінде қазақ қауымының да мысы көп жұрттан жоғары. «Мәңгілік ел» 
нысанасы есте жоқ ескі заманнан бастап қазіргі күнге дейінгі түркі руханиятының алтын 
өзегіне айналып отыр. Біздің дәуіріміздегі дейінгі тарихи оқиғаларды жырлаған «Алып Ер 
тоңа», «Көкбөрі», «Ергенеқон», «Шу батыр», алғашқы мыңжылдықтағы тұлғаларды 
әфсаналаған «Оғыз қаған», «Еділ», «Қорқыт ата», «Жеті қаған» дастандарындағы негізгі 
желі де «Мәңгілік ел» нысанасына арналған. бұл қасиетті тақырып жыраулардың жыры 
мен «Ел айырылған», «Қайың сауған», «Ақ табан шұбырынды, Алқа көл сұлама», «Елім-
ай» арқылы «зар-заманға» жалғасып барып, Абайдың «Қалың елім, қазағым, қайран 
жұрты» мен «Оян, қазаққа!» ұласып, Алаштың ортақ ұранына айналды. Дәуір мен дәуір, 
заман мен заман алмасқан сайын көшпелі түркі жұртының санасындағы «мәңгілік ел» 
нысанасы да тарихи шындыққа суарылып, нақты сыпат алып, «ел» деген ұлттық ұғымға 
ие болды [2].  

«Демек, мәңгілік ел – түркі тегінің тұтастығы мен тәуелсіздігінің кепілдігін 
қамтамасыз етуге арналған  тектік, иә! – тектік тазалық пен еркіндік идеологиясы. Ал 
ұлттық тәуелсіздік исі түркі әлемінің рухани еркіндік нысанасы. Түркілік еркіндік пен бас 
еркіндігі, мал мен жан еркіндігі «мәңгілік ел» нысанасының тұрмыс тіршіліктегі өмірлік 
сыпаттары [3], дейді ғалым Т.Қ.Жұртбай.  

Бүгінде жаһандық дағдарыс біздің елімізге де теріс әсерін тигізіп отыр.  Соған 
қарамастан, жүзеге асырылып жатқан 5 индустриялық реформа, «100 нақты қадам» - Ұлт 
жоспары жаңа экономикалық серпін берері анық. Осыған дәлел ретінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Бес реформаны тиімді жүзеге асыру 
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– біздің ХХІ – ғасырда табыста болуымыздың кілті. 100 қадам – шын мәнінде елді әрі 
қарай дамытудың жүйелі мәселелеріне арналған менің 100 нақты шешімім» - деп 
тұжырымдаған еді. Қазақстан соңғы жылдары Дүниежүзілік экономикалық форумда 
бәсекеге қабілеттілік рейтингінде  189 елдің 41-ші орнына иеленді. Мұны тәуелсіздік 
жылдарының үздік көрсеткіштері деп санаймыз. Осынау үлкен қозғалысты басқарып, 
бағыт беріп, алды-артын, басқалардан бұрын болжап, басқалардан алысырақ көріп, 
тереңге байлап отыратын айрықша тұлға, әрине, мемлекет басшысы – Президент.  

Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев тәуелсіздігіміз жарияланып, мемлекет 
атанған бірінші минуттан бастап осы аса маңызды мәселеге айрықша мән беріп, ол 
мәртебенің тұрақтанып, нығая түсуі жолында аянбай, ұтымды көрегендікпен еңбек етіп 
келе жатқандағы да сол маңыздылықтан өрбіп келеді. Тәуелсіз мемлекет болу 
ұлтымыздың ғасырлар бойы арманы болса, сол тәуелсіздікті ұстап тұру, толыққанды 
мемлекет болып қалыптасу – одан да биік мақсат, мұрат екендігін әрбір қазақ жанымен, 
санасымен, тәнімен түсініп, сезінуі ұлттық рухтың сапасын көрсетеді.Ұлттық рух 
мемлекеттік рухқа ұштасып, қазақстандықтар өз мемлекетін көзінің қарашығындай көріп, 
қадірлеу қажеттілігін түсіне алса, болашақтың көрсеткіші сол болмақ. Қазақстан – әлемге 
өзінің ізгілікті, бейбіт, өркендеуге, дамуға әзірлігін, тиянақты бағыты, бағдарламасы бар, 
бәсекелестікке қабілетті ел екендігін дәлелдеп, дүниежүзілік қауымдастықтың белсенді 
мүшесі ретінде танылып, әлем елдерімен, жіті қатынасын кеңейтіп отырған жаңа 
сипаттағы болашағы жоғары тәуелсіз мемлекет. 2016 жылдың сәуірдің 1-күні 
Вашингтонда Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV – Саммит өтті. Жаһандық қауіп – қатерлер 
асқынып, адамзаттың алдында шешілуі қиын, көптеген түйткілді мәселелер көлденеңдеп 
тұрған қазіргі уақытта қадірі биік саналатын бұл форумға Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев қатысты. Саммиттің түске дейінгі бірінші сессиясында, алдыңғылар 
қатарында Қазақстан Президенті  Н.Назарбаевқа сөз берілді. Мұны біз әлемдік 
қоғамдастықтың тыныштықтан өзге тілегі жоқ  Қазақстаннның ядролық қаруға қарсы 
күрестегі белсенді іс-қимылына және тұрақтылық пен тыныштықты сақтауға сіңірген 
қызметінің ерен екендігіне берген оң бағасы деп ұғындық.  Біздің Ел Тәуелсіздіктің ширек 
ғасырға жуық абыройлы жолын жүріп өтті. Біз жасампаз еңбекте шыңдалып, табысты, 
қалыптасқан әлемге сыйлы мемлекет құрған біртұтас халыққа айналдық.  Өз кезегінде әр 
ұлт жанашырымын деген қазақстандық «мәңгілік ел» идеясына түсінігі өзінше. Тарихшы 
ғалымдар сонау тарихтың бастауынан бастайды, бабаларымыз көксеген арман балбал 
тасқа жазып  мәңгілік ұғымын қолданса, саясатта соның қай тұсы көрініс табады. 
Идеяның жалпы біз үшін маңызы неде? Ел басшысының бағдарына сүйенсек, Мәңгілік Ел 
болу біздің қолымызда, бұл үшін алға ұмтылуымыз керек деп атап айтты. 

Сондай-ақ, Тәуелсіздігіміздің мерейтойында Мәңгілік ел – патриоттық актісін 
қабылдады. Онда болашағы біртұтас ел – Мәңгілік елді құру жолында біргеміз дей 
отырып, мызғымас жеті тұғырын жүзеге асырып қана қоймай, ұрпақтан-ұрпаққа аманат 
етуге шақырды. 

Сонымен, алғашқысы, Тәуелсіздік және Астана, астана халқының гүлденуі мен 
қуаттануын әрқашан қадағалап, мақтан тұтамыз. 

Екіншісі, жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік пен  келісім. Отанымыз бір, ол – Тәуелсіз 
Қазақстан, біздің еліміз бір – тағдырымызы ортақ. 

Мәңгілік ел, бұл – Зайырлы мемлекет және Жоғары Руаханият. Еліміздің рухани 
келбетін айқындайтын өркениетіміздің жаһандық сұхбатын одан әрі дамытамыз.  

Мәңгілік ел, бұл – Инновация негізіндегі тұрақты экономикалық өсім. Мемлекеттің 
инновациялық және индустриялық күшін дамытып, ресурстары мен қоршаған ортаны 
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ұқыптылықпен қарап, қоғамда білім мен ғалымдық культін елдің зияткерлік іргетасы 
ретінде бекітеміз. 

Келесі, бұл – Жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Елдегі барлық табыстар мен жетістіктер 
барша қазақстандықтардың күн сайынғы қажырлы еңбек нәтижесі. 

Мәңгілік ел, бұл – тарихтың, мәдениет, пен тілдің ортақтығы. Біз ортақ мұрамызды 
мұқият сақтайтын боламыз. Біз Қазақстан халқының мәдениетін арттырамыз, мемлекеттік 
тілді қоғамды біріктірудің негізі, үштілділікті елдің бәсекеге қабылеттілігінің басты 
шарты ретінде дамыту қағидатын ұстанамыз. 

Соңғысы, бұл – Ұлттық қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы әлемдік және өңірлік 
проблемаларды шешуге жаһандық тұрғыдан қарастыру. Өз жетістігімізді қорған, ұлттық 
қауіпсіздікті нығайтып, әр азаматтың өз еліне деген патриоттығын көрсету. Біз 
бейбітшілік пен келісім идеясын іргелестіре отырып, еліміздің халықаралық аренада 
мойындалған беделін нығайта түсеміз.  

Біз Мәңгілік Елдің қастерлі құндылықтарын басшылыққа аламыз.  
Біз Отанымыздың көк байрағын асқақтата көтеріп, еліміз жеткен жаңа биіктерде 

желбірететін боламыз.  
Бұл – біздің болашақ ұрпақ үшін, Қазақстан халқының амандығы мен гүлденуі үшін 

жасаған саналы таңдауымыз [4].  
Ұзақ жылдар өзге ұлт отарында болып, құндылықтың жойылу алдында қалған кезде 

елеулі өзгеріске ұшырап, қазақ мемлекеттігі тәуелсіздік алып, мәңгі ел құруға белсене 
кірісіп те кеттік. Мәселе елді құрудағы идеяда емес, оның жолындағы ата баба дәстүр, 
салт сананың мәңгі сақталуында. Қазіргі уақытта зымыраған жаһандану жағдайында ол 
қалай болар екен. Дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатында өз жерімізді, оның 
құндылықтарын тауысып мәңгілікке жете алмай қалмаймыз ба? Аты айтып тұрғандай 
ұлттық идея – ұлтымыздың жағдайын жақсы, мәңгі өмір сүруге бағытталады. Дегенмен, 
қазақ жастарының ойы әлемде де мәңгілік ел жастары болу. Бірақ заман талабына 
сайланған біздің жастарымыз қасық қанын төккен бабаларымыздың арманын асқақтатар 
ма екен. Біз қоғам заман дамып, уақыт өткен сайын расымен мәңгілікке сеніп келеміз. 

Басты міндет Қазақстан болашағын барша халық болып, оның ішінде қазіргі жас 
ұрпақтың болашағын құру, оны қамтамасыз ету.  

Болашақ жастардыкі – оны құратын, дамытатын, оның жемісін мәңгі көретін де 
жастар. Сол үшін де басты мәселе, талап елімізде білімді де белсенді, ар-намысты, дені 
сау ұрпақ өсіру, тәрбиелеу. Барлық дамыған елдерде қалыптасқан жоғары сапалы білім 
беру жүйесіне ендік. Сондықтан даму барысында бірінші кезекте ұлттық білім беру 
жүйесін жақсартып, жаңалап отыру қажет.  

Елбасы бұған дейін жоғары және орта білім беру жүйесіндегі жаңалық 
реформаларды жалғастырыа келе, еліміздегі университеттерді бірте-бірте автономды 
академиялық басқару жүйесіне көшіруді жүзеге асыруда, яғни болашақта олар жеке 
меншікті білім ордасына айналады.  

Әзірге «Мәңгілік ел» жобасы – елдігіміз бен бірлігіміздің арқасында сынала жүріп, 
шыңдалатын сынақ ретінде қарастырды. Қазір әлемді шарпыған жаһандану мәселесі 
елімізді айналып өтпесі анық. Осыған байланысты Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа 
жолдауында жетістікке жету мақсатында осы аталған бірнеше сын-қатерлерді міндетті 
түрде ескеруіміз керек деген. Атап айтсақ, тарихи уақыттың жеделдеуі, жаһандық 
демографиялық теңгерімсіздік, жаһандық азық-түлікке төнетін қатер, табиғи 
ресуртардың сарқылуы, жаһандық энергетика қауіпсіздік, индустриялық 
революция, үдеп тұрған әлеуметтік тұрақсыздық, әлемдік тұрақсыздық қаупі және 
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т.б. Қазақстан мүмкіндігі артып келе жатқан және қарқынды даму үстіндегі ел. Демек, 
болашақта осындай даму мен жетістікке жеткен жастар жаңа, заманауи Қазақстанда 
жұмыс істеп, өмір сүруі қажет.    

Сөз соңында мәңгілік ел мақсатының рухани түбі – елдік қасиет, ел бірлігі. Негізгі 
идеясы да бірлікте әрқашан бірге болу. Жоғарыда айтқандарымыз сол бірлік мәселесі, 
мәңгіліктіліктің арманы, ынтымақ, елдік, бейбітшілікте ел болу. Бұл идея 
тәуелсіздігіміздің тұжырымдамасы.   
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Резюме 
В статье были расмотрены некоторые проблемы национальной идеи, которые 

встречаются в современном обществе и ее ценности. Глава государства призвал всех 
казахстанцев построить совершенный Казахстан. Мангилик ел – идеология, которая 
объеденила  общие ценности. Уважение к нации  показывает в этом пути наш патриотизм, 
любовь к отчизне. 

   
Summary 

The article reviewed some problems of national idea, which occur in modern society and 
its values. The Head of State called on all Kazakhstanis to build the perfect Kazakhstan. Eternal 
country - an ideology that united shared values. Respect for national shows in the way our 
patriotism, love for the homeland. 

  
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Сакиева Р.С., 

 к.ю.н., профессор 
кафедра «Истории Казахстана и права» 

 Академии «Кайнар» 
 

В статье рассматриваются правовые основы становления государственной 
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Крупнейшее геополитическое событие двадцатого века – распад Советского Союза 
положило начало становлению и развитию независимых государств, входивших в состав 
СССР, поскольку юридическое несовершенство механизма государственной власти в 
стране, обострившийся кризис  национально-государственных отношений, чрезмерный 
централизм в управлении, мощная демократическая волна вызванная перестройкой, 
обострили процессы государственно-правового развития СССР в целом и его составных 
частей в отдельности и поляризацию политических сил. Принятие Съездом народных 
депутатов таких законодательных актов как «О разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации» (согласно которому все республики имели право 
наложить вето на решения руководства СССР), «О порядке решения вопроса, связанных с 
выходом союзной республики из СССР», «О национальных языках народов СССР» ( 
дающие национальному языку статус государственного) [1].  и др. носили паллиативный 
характер и не дали ожидаемых результатов  для сохранения СССР. Таким образом, 
объективные и субъективные факторы национально-политических и экономических 
обострений, наметившихся, на тот период в СССР, закономерно завершились 
подписанием 08.12.1991 г. в г. Минске Соглашения о создании Содружества независимых 
государств, в котором констатировалось, что «Союз ССР как субъект международного 
права и как геополитическая реальность прекращает свое существование» [2]. А  21 
декабря 1991 г. в г.Алма-Ате был образован Союз независимых государств. 

В этой связи трудно умалить значение Декларации «О государственном 
суверенитете Казахской ССР», принятой 25 октября 1995 г. Преамбула которой гласит, 
что  Верховный совет Казахской ССР выражая волю народов Казахстана, стремясь к 
созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан Республики, считая 
первостепенной задачу консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в 
Республике, признавая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на 
самоопределение, осознавая ответственность за судьбу казахской нации, исходя из 
решимости создания гуманного демократического правового государства провозглашает 
государственный суверенитет  Казахской Советской Социалистической Республики. 
Декларация о государственном суверенитет закрепила верховенство государственной 
власти.  Так ст.6 гласит, что государственная власть Казахской ССР обладает 
верховенством, самостоятельностью, полнотой внутри Республики, а также во внешних 
сношениях, самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, 
экономическим, социальным и национально-культурным строительством в Республике, ее 
административно-территориальным устройством, определяет структуру и компетенцию 
органов государственной власти и управления. Именно в Декларации о государственном 
суверенитете  впервые был закреплен принцип разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть осуществляется 
Верховным советом, главой государства является Президент, который обладает 
исполнительно-распорядительной властью, а высшая судебная власть принадлежит 
Верховному Суду Казахской ССР. Необходимо согласиться с точкой зрения 
С,К.Амандыковой, которая справедливо отмечает, что Декларация стала переломным 
моментом в формально-юридическом оформлении новой государственности Казахстан. В 
ней были определены основные направления дальнейшего становления 
государственности: - территория Казахстана признана неделимой и неприкосновенной, и 
она не может быть использована без ее согласия (ст.3); - единственным носителем 
суверенитета признан народ Казахстана, который и обладает всей полнотой 
государственной власти в Республики (ст.4). В основе суверенитета лежит 
исключительная собственность на все национальное богатство имеющееся на территории 
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Казахстана (ст.9); - верховенство Конституции и законов на территории Казахской ССР 
(ст.8) [3].   

Окончательный распад Союза ССР предопределил принятие Верховным Советом 10 
декабря 1991 г. Закона Казахской ССР «Об изменении наименования Казахской 
Советской Социалистической республики», в результате чего  она переименована в 
Республику Казахстан. [4].    Логическим продолжением процесса суверенизации 
республики явился конституционный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 г. Это был первый конституционный закон 
принятый Парламентом Республики Казахстан, в котором нашли воплощение главные 
направления формирования суверенного государства, структурной и функциональной 
организации системы власти. Конституционными новеллами стали такие общепризнанные 
элементы государственного строительства как формирование гражданского общества и 
создание правового государства. Впервые на таком конституционно-правовом уровне 
Республика Казахстан провозглашается как независимое, демократическое и правовое 
государство, которая обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно 
определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику ( ст.1).  

Специальная глава конституционного закона была посвящена органам 
государственной власти республики, где также подчеркивалось, что государственная 
власть строится и осуществляется исходя из принципа ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. 

Ориентация  на формирование и развитие правового государства обусловлена 
объективными потребностями общественного и политического развития Республики, 
целями и задачами утверждения принципов  свободы и верховенства права во всех сферах 
жизни общества и государства. Н.Т.Баймаханов отмечает: «Для законодательной практики 
Казахстана учет верховенства закона, как и  всех остальных его признаков и свойств, 
имеет важное значение. Обретение государственной независимости и выбор собственного 
пути политико-правовой жизни государства и общества, определение своих моделей 
построения права, закрепление новой системы общих принципов юридического 
регулирования и конкретных его форм     предъявили и продолжают предъявлять к 
законодательству повышенные требования».[5].   Сопоставление содержания Декларации 
о государственном суверенитете и конституционного закона о государственной 
независимости наглядно показывают, что отдельные нормы первого акта не просто 
автоматически перенесены в конституционный закон, а получили более четкую 
конкретизацию, а это значит, что конституционный закон о государственной 
независимости стал воплощением всех тех новаций по формированию суверенного 
государства, общедемократическом направлении его развития.  Так, в соответствии со 
ст.ст.6-7 установлено единое гражданство и гражданское равноправие. Граждане 
Республики независимо от национальности, вероисповедания, принадлежности к 
общественным объединениям, происхождению, социального и имущественного 
положения, рода занятий, места жительства обладают равными правами и обязанностями. 
Лица же находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее 
гражданами пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные 
Конституцией, законами и межгосударственными договорами Республики Казахстан. 

Примечательными являются заключительные положения конституционного закона о 
государственной независимости, где говорится, что этот акт наряду с Декларацией о 
государственном суверенитете Казахской ССР служит основой для разработки новой 
Конституции Республики. Таким образом, указанные акты в определенной мере 
послужили основой для принятия первой Конституции суверенного Казахстана. Первая 
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Конституция Республики Казахстан была принята 28 января 1993 г. на  девятой сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва. 

 В Конституции 1993 года нашли отражения новые концепции строительства 
правовой государственности в Казахстане. Конституция 1993 года закрепила основы  
конституционного строя, конституционно-правовой статус человека и гражданина, 
определила основы общественного устройства, где главными составляющими выступают: 
семья, общественное объединение, многообразие форм собственности, политический и 
идеологический плюрализм. Что касается высших органов   государственной власти, то 
Конституция РК 1993 года разграничила их полномочия,  закрепив принцип разделения 
властей, определила механизм сдержек и противовесов в организции государственной 
власти. Данный принцип предполагает самостоятельность функционирования каждой из 
ветвей власти, ответственность за выполнение своих функций, четкую 
сбалансированность в функциях.  Однако, достичь согласованного функционирования 
всех трех ветвей власти было изначально проблематичным, поскольку Верховный Совет 
Республики  являлся единственным законодательным и высшим представительным 
органом с широчайшими полномочиями во многих сферах государственной и 
общественной жизни, включая принятие и внесение поправок в Конституцию, избрания 
Верховного Суда и Арбитражного Суда РК, назначения Генерального прокурора и 
Председателя Национального банка и.т.п.  Кроме того Конституция 1993 г. не дала 
однозначного  ответа на вопрос о форме государственного правления – какой республикой 
является Казахстан – президентской либо парламентской.  

Новый конституционный строй Республики Казахстан складывался в достаточно 
сложных условиях политической нестабильности, обусловленной противоречиями 
переходного периода. Необходимость четкого закрепления  формы государственного 
правления Казахстана, реформирования высших государственных органов с более ясной 
конкретизацией  их полномочий, необходимость дальнейшего расширения  как 
политических, так и гражданских прав и свобод личности, необходимость углубления 
экономических реформ, введение частной собственности на землю и.т.д. предопределили 
принятие новой Конституции Республики Казахстан. Данному процессу естественно 
способствовали и изменившаяся политическая ситуация 1994 г., вызванная 
общеизвестным роспуском Верховного Совета, а также необходимость усиления роли 
главы государства в сложившихся условиях, паллиативность в разграничении функций 
высших органов власти и др.моменты. 

Принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года путем 
всенародного голосования Конституция РК свидетельствует о расширении политических 
и гражданских прав и свобод граждан Казахстан, установлении института 
непосредственной демократии. Новая Конституция Республики Казахстан наряду с 
закреплением государственного суверенитета и укрепления базы для создания 
социального правового государства заложила идеи конституционализма.  Так А.К.Котов 
подчеркивает: «История развития общества полна парадоксов и один из них – страна 
может иметь Конституцию и не иметь конституционализма.[6]. Один из главных 
идеологов и разработчиков новой конституционной доктрины Н.А.Шайкенов справедливо 
отмечал: «Далеко не всякий текст названный Конституцией, таковою является, последняя 
есть воплощение, в первую очередь, прав человека, во вторых, правовое облагораживание 
власти, что позволяет избежать ее перерождения в насилие, в третьих, утверждение 
правосудия. Вот почему демократическое движение всегда отстаивало идею 
конституционного государства» [7]     
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Складывающая казахстанская доктрина конституционализма безусловно будет 
способствовать становлению эффективной правовой государственности в республике. Как 
вполне оправданно отмечает одна из известных исследователей данного института 
С.К.Амандыкова: «Конституционализм представляет собой целостную систему, 
содержащую в себе фундаментальные политико-правовые ценности, отвечающие 
принципам демократического развития государства, воплощающие представления о 
конституционном государстве и возведенные в ранг конституционных норм и 
принципов».[8] Поскольку именно конституционализм обусловливает ограничение 
государственной власти Конституцией, легитимирует государственную власть, 
представляет совокупность отношений, затрагивающих основные понятия существования 
общества как свобода, власть, суверенитет.  
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Түйін  
Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 

қалыптасуының құқықтық негіздері қарастырылады. 
 

Summary 
In the article are considered the legal fundamentals of formation of the state independence 

of the Republic of Kazakhstan. 
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Мақалада жазушы Т. Ахметжанның «Нобель сыйлығы» хикаятындағы 

композициялық ерекшеліктері туралы қарастырылған. 
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Түйін сөздер: Т.Ахметжан, нобель сыйлығы, композиция, шығармашылық, жазушы.  
 
Жазушы Т.Ахметжанның шығармашылық  әлемінің өзіне тән ерекшелігі – 

жазушының  өміртанымдық  диапазонының кеңдігімен  қатар,  тосын, ерекше  жағдаяттар  
негізінде  оқырманын  тың  ойларға,  жаңа  шешімдерге  жетелейтін  түйіндерді  өзара  
тоғыстыра  отырып,  интелектуалдық  биіктікке  ұмтылдыра  алуы. Жазушының 
шығармасы «Нобель сыйлығы» хикаятын қарастырып қаралық. «Нобель сыйлығы» 
хикаяты  - ақиқат пен адасушылықтың,  шындық  пен  жалғандықтың,  бақыт  пен  
бақытсыздықтың итжығыс түсіп жататын күресіндегі  адамгершілік  мәселесіне  келіп  
тіреледі. «Нобель сыйлығындағы»  көктен  түскен  Ар-ұят  періштесінің  көзімен  
танылатын өмір шындығы - өзіміз  күнде  көріп жүрген, қоғамда қалыпты жағдайға 
айналған оқиғалар. Ар-ұят періштесінің жерге түсуі шығарманың экспозициясы  етіп 
алынады. Періштенің көзімен  танылатын оқиғалар алғашқыда таныс та бейтаныс 
суреттер тізбегі секілді әсер қалдырады. Бірақ  шығарманың тереңіне үңіле түскен сайын 
жүрек шымырлатар шындықтың беті қан – жоса тілініп, өзіміз мойындауға жасқанатын 
аярлықтар мен алаяқтықтардың сыры жақыннан ашыла түседі. Ғұламаның айықпас дертке 
ұшыраған ұлын ауруханаға ала жөнелген «Жедел жәрдем» мәшинесіндегі дәрігер бүйрек 
бет сары қатынның немқұрайдылығы, бұжыр қара жүргізушінің  «міндетінен құтылған 
бетте»  рульге бас қойып, ұйқыға кетуі, ассистент пен бас хирургтің көзбен ұғысуы,  
ассистентің қабылдау кезіндегі  қатқыл кейпі, ақы сұрап керги сөйлеген қалпы – 
шығарманың байланысын түзейді. Бұның бәрі сұрқай тірліктің, сұмырай қоғамның айна – 
қатесіз  суреттері. Осы тұста адам өмірін ашықтан – ашық  ақшаға  байлаған  «ақ халатты 
абзал жандардың» типтік  бейнесі,  типтік  әрекеттері  сол  қалпында  көз  алдыңызға  
келеді. Тағдыры  қыл  үсінде  тұрған  жас  жігіт  кеше  ғана  өлген  адамды  қалай тірілтем 
деп жанталасқан, оның мүмкін еместігіне көзі әбден жеткен соң,  адамның клеткасынан  
адам  тудырудың тылсым құпиясының кілтін енді таптым дегенде осындай белгісіз ауыр 
дертке  ұшыраған жас  ғалым. Ал оның әкесі ғылыми орта  түгел мойындаған,  қала 
жұртшылығы Ғұлама атандырған  атақты  ғалым. Туған әпкесі  Айғаным  болса, қаладағы  
ең  беделді  банктің бастығының  әйелі.  Ол  сырттай  қарағанда  ешнәрсеге  мұқтаждығы  
жоқ, ішкені  алдында,  ішпегені  артында,  жағдайы  жасаулы  жанның  бірі.  Бірақ  
олардың  отбасы  сырты  бүтін  болғанмен,  іші  жегі  құрт  жемірген  қуыстай  қауқиған  
алдамшы  тобырдың бір  үзігі  ғана.  Туыстық  жақындық,  отбасылық  береке  тұрмақ, 
қарапайым  адами  қатынас  орнықпаған  бұл  ұяның  иесі  Шығай  сын сәтте де  қол  
ұшын  бермейді. Алдына  тау  боп  үйілген ақшаның буына  елтіген  күйеу  құдай  қосқан 
қосағының өзін  қабылдағысы  келмейді.  Телефондағы  Айғанымның  жанұшыра  шыққан  
құлындағы даусын  ести  тұра, «Ия, әлеуден»  басқа  сөз  айтпайтын  Шығай – адами  
құндылықтан  жұрдай  боп  тоналған,  ақша  мен  құлқынның   құлына  айналып  кеткен  
адам  бейнесіндегі  құбыжық. Ол  алғаш  рет  періштенің даусын сәтте – ақ өзінің  бүкіл  
болмысын  білдіріп  қояды. «Сыртта  қариялар  жылап  тұр  ғой. Соларға  да  
қалдырсаңшы»,  - деген періштенің  сөзі құлағына қалай  тосын  естілсе,  әзәзілдің  сөзі  
жанына  жағып  сала береді, оған  бірден  құлай  кетеді. Өйткені  оның өзі  әзәзілге 
айналған сорлы еді. Оқиға тартысы  одан  әрі  ұлғая  түседі.  

Ассистент  пен  бас дәрігер – қоғамда  өрмекшінің  торындай  шырмалған  
сыбайластықтың символындай  әсер  етеді  оқырманға.  Бас  дәрігер  жоңғардың  
бұрханынан  бірде – бір кем  емес,  өзі  басқаратын клиникада  оған қарсы сөз  айтпақ  
түгілі,  жай  тілдесуге  қаймығады  қараша  жұрт. Суреткер  бір  ғана  детальмен  ол 
билеген  «патшалықтың  тұтас  сипатын» көз  алдыңа  әкеледі: бас  дәрігер дәлізге  
шыққан  бойда  клиниканың  бүкіл  қызметкерлері  ініне  кірген  тышқандай  көзден  
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ғайып  болады. Жол  апатынан  ауыр  халде  түскен  өз  ұлы  екенін білмеген хирургтің  
«тегін  жұмысқа мені жексеңдерші сол...»  сызданған кейпі  қоғамды меңдеген 
мейірімсіздіктің,  ақшадан  басқа ештеңе қызықтырмайтын  арсыздықтың  бейнесі  дерсіз.  
Сол сызданып  отырған  қалпы  келесі  сәтте кушеткада  жатқан  өз  баласын таныған  
сәттегі  шарасыз  күйіне  мүлде  кереғар. Бірақ  бұдан  кейін  «тас  бұрханның»  тәубасына  
келеріне  сене алмайсыз. Өйткені  бұл  қоғамда  баладан  да,  бауырдан  да  артық  билеуші 
әбден  бағындырып  алған,  ол – ақша, ақша, ақша... 

Ар – ұяттың  хас  жауы,  адамдықтың  алдын орар  әзәзілдің  басты қаруы  сол  ақша  
тұрғанда  оның  дертінен  арыла  қою  да  күмәнді  екенін  ұғындырады  жазушы. Оған  
бүкіл  қала болып  періштеге  қарсы  шығар  жолды  адамға  «Нобель сыйлығын»  
тағайындау  туралы  жиналыс,  соның  дүрмегімен  тайлы – таяғына  дейін жанталаса 
жаңалық  табуға ұмтылған  оспадар  топтың  әрекетімен  дәлелдеп, ширықтырып, 
шиеленістіре  түседі.  Дәл осы жерде  қоғамдағы әлеуметтік  топтардың  орны  мен  ролін  
танытуға  жазушы  бір  детальды  ұтқырлықпен  пайдалана  алған. Қала  қожайынының  
атшаптырым  кабинетінде жиналған  ығай  мен  сығайды рет – ретімен  айтып  келе  
жатып, «...ең соңында  ғалымдар  мен  ақын – жазушылар  отыр  екен»  дейді  елеусіздеу  
етіп. Мұндағы  сурет  пенде  қолындағы байлық  пен  материалдық жағдайдың, мансап  
пен  қолда  бар  биліктің  адам  мәртебесінің  өлшеміне  айналғанын алдыңа  жайып  
салады. Халықтың  ақыл – ойының,  рухани  әлеуетінің  көрсеткіші  саналатын  ғылым  
мен  өнердің  жетім  күйі  жалпыадамзаттық  құндылықтардың  босағада  қалған  
жағдайын  айқын  танытпай ма?! 

«Нобель сыйлығын» алу  үшін  Ғұлама  да  періштені  Жерден  аластаудың  жолын  
жанталаса  іздеуімен,  оны  табуымен  оқиғаның  шарықтау  шегіне  келіп  тіреледі. Бар  
ғұмырын  ғылымға  арнаған  жан  да  жеме – жемге келгенде ақшаның буына елітіп,  
жолынан  таяды.  Ақтық  сәтте бар ақылы мен ойын періштені қууға жұмсайды,  
арсыздардың қолшоқпарына  айналғанын  аңдамай да қалады.  Өзінің туған күйеу 
баласының азғындығының құрбаны болғанын сезгеннен кейін ғана өзегі  өртенеді,  бірақ 
бәрі  кеш болатын... Ақша  мен  арбау сақ – сақ  күліп  салтанат құрған  қоғамда киелі  
мекен – мешіттің өзі  күнәнің  ордасына  айналған,  ешкімнің  обалынан  қорықпайтын 
жаналғыш  ел  қоритын жауынгердің  терісін жамылған. 

Адамзаттың  азғындауының  түп – төркіні  ақшада  деп  түйген  Ар – ұят  періштесі  
бүкіл  қаланы  аяғынан  тік  тұрғызады.  Бірақ  қоқыстан  бөтелке  іздеп,  қайыршы  күй  
кешкен  екі  бомждан  басқа  ешбір  пендені  алған  бетінен  қайтара  алмай  жанталасады.  
Осы  екеуін  көлге  шомылдырып  бойын  тазартады,  Алланың  ақ  жолына  салады.  
Өйткені  олар  ақша  деген  әзәзілден  дәмелі  еместі.  Соңында  жаңа  қоғам  Шығай  
болып  тілдеседі  періштемен.  «Құдайдан  қорықпайсың  ба?»  деген періштенің  
сауалына  ол  ешқандай  ойланбастан: «Жоқ... Мен  ешкімнен  де...Тек  қожайынымнан  
ғана...» деп  шімірікей  жауап  береді. 

Шығарма  бүкіл  елдің  періштеден  құтылуымен  аяқталады. «Періште  қайтадан  
жерге  қона  алмай,  аспанда  әлі  ұшып  жүр...» (1.34).  

Шығармадағы  басты  идея  Алланың  құдіретіне  бас  имейтін, ар – ұяттан  ақшаны  
артық  көретін  Адам – пендеге  ой  салу  екені  анық , оның  мәні  адамзат  әлемін  
тазартатын,  қоғамды  бейбастақтықтан  арылтатын,  адамды  өзін - өзі   жоятын  қауіптен  
құтқаратын  жалғыз  жол – ұяттан  безбеу  дегенге  саяды.    Шығарма  арқауын  қазақ  
философиясымен  түйідесек,  «Жамандық – аяқ  астында,  жақсылық – ағаш  
басында»(3.86).  Автордың дара индивидуалды танымын, ой-пікірін әйгілейтін айрықша 
жаратылған қаһарман мен кейіпкерлер қазақ жазушылары туындыларында  көптеп 
кездесетінін, Бахтиннің сөзімен айтқанда, «эстетикалық шындық орталығы тұтас 
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қаһарман мен оған қатысты оқиға болып табылады». Демек, автор үшін де, кейіпкер үшін 
де шығарма мазмұнындағы бар құндылық қаһарман мен оған қатысты оқиғаларға қатысты 
дамиды. Сондай-ақ қаһарманның ой-арманы, мақсаты  дүниелік, өмірлік қу тіршіліктің 
қамы ғана емес, өз басын күйттеу де емес.  Сондықтан оның қоғам, өмір турасындағы ой-
пікірі, дүние-танымы мүлде өзгеше. Пенделік қулық, пайдакүнемдік немесе біреуді көзге 
шұқып, біреуді мұқату сияқты кәдімгі адамдарға тән қылықтардан аулақ. Осындай өзгеше 
болмысымен ол авторды қызықтыра отырып өзінің қалаған әрекеттерін жасайды. 
Орыстың діни ойшылы И.А.Ильин ойымен санассақ, «Суреткер дегеніміз медиум. Ол - 
өзінің жан-дүниесінің тереңінен болмыстың жасырын жатқан асыл қазынасын қопарып 
алып, жеткізіп беруші дәнекер. Суреткер арқылы «Құдай жаратқан дүниенің мәні мен 
адам», «әлемнің құпиясы» танылады. Сондықтан өнер дегеніміз «көркемдік құпиясын 
таныту»(3.56), - дейді. Суреткер қаһарманының мінезі – характері арқылы қоғамға 
көзқарас, өмірлік ұстаным беріледі.   
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Резюме 
В данной статье дан анализ с точки зрения композиции повести писателя 

Т.Ахметжана «Нобель сыйлығы». События происходящие на глазах персонажа на первый 
взгляд кажутся знакомы и не знакомы читателю. Но вникая в суть произведения можно 
увидеть душетрепешущие картины.   

 
Summary 

The article deals with the analysis of novel by T.Akhmetzhan «Нобель сыйлығы». The 
events, taking place during his life , sum to be known for the first time for the reader. But 
investigating thoroughly the work you can see the impressive pictures. 

 
  

ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ЕСКЕРТУ, АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЛЫН КЕСУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ» 
  

Ашимбаев Д.А.,  
«Қазақстан тарихы және құқықтану» кафедрасының оқытушысы  

 
Қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық бұзышылықтарды анықтау және 

жолын кесу ол ең бірінші кезекте құқық қорғау органдарының яғни, Ішкі істер 
органдарының, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Прокуратураның, Соттың, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросының, Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес 
қызметінің  тікелей міндеті болып табылады және аталған органдардың бірлесіп, 
үйлесе жұмыс жасауы қылмыстық топпен жасалатын қылмыстылық деңгейін 
төмендетеді.  

Түйін сөздер: қылмыс, құқық бұзушылық, анықтау, алдын алу, құқық қорғау.  
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Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары»,-деп көрсетілген. Алайда еліміз үшін ең қымбат жәдігер болып 
табылатын адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары сонымен қоса 
мемлекеттігіміздің іргесін, конституциялық құрылымын күштеп өзгертуге бағытталған 
қылмыстық топтардың қылмыстық құқық бұзушылық әрекеттері тәуелсіздігіне, 
егемендігіне ширек ғасыр болған Қазақ еліне үлкен қауіп қатер төндіріп тұр. Әсіресе 
қылмыстық топпен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиіленуі, ондай 
қылмыстардың бейбіт адам өлімімен ұштасуы және оны құқық қорғау органдары 
тарапынан ескертудегі, алдын алудағы, болдырмаудағы, жолын кесудегі шараларының 
толық қанды мұндай аса қауіпті  қылмыстық құқық бұзушылықтардың болдырмауын 
мүмкін емес екендігін бүгінгі күнгі криминогендік хал-ахуал көрсетіп тұр.     

Мұндай қылмыстармен құқық қорғау органдары, белгілі бір адамдар ғана емес 
мемлекет болып, қалыптасқан азаматтық қоғам болып, бір жеңнен қол бір жағадан бас 
шығарып, жұмылған жұдырықтай болып жүйелі түрде тынымсыз күресу қажет. 

Қылмыстық құқық саласы толық қанды қауқарлы мұндай қылмыстарды ескертіп, 
анықтап, алдын алу және жазалау мәслесі бойынша. Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы Қылмыстық Кодексі қылмыстық топ ұғымына он қылмыстық топ 
формасын енгізген, атап кететін болсақ: ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық 
қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық 
қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз 
әскерилендірілген құралым.  

Қылмыстық заңнамада қылмыстық топтың бірнеше формасының болуы қылмыстық 
топтардың бір күйден екінші күйге айналуы, яғни әсер ету аймағының кеңеюуі, 
жүйеленуі, қоғамға қауіптілігінің артуы т.б. объективті себептерге байланысты деп 
есептеймін.  

Сол себепті қылмыстық топпен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
бойынша жүргізілген сот отырыстарын барлық бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы 
жария қылып көпшілікке жеткізсек, оларға тағайындалған жазаның қаталдығын білу 
арқылы жалпы қылмыс туралы ескертуге, алдын алуға және жолын кесуде елеулі 
жетістіктерге жетіп, ортақ идеалогия қалыптасар еді. Кейбір елдерде өлім жазасын бұқара 
көпшіліктің алдында орындалады.  

Қылмыстық топтармен әсіресе адам ұрлау, заңсыз қару-жарақ сату, заңсыз есірткі 
саудасымен айналысу және сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтары 
өршіп тұр. 

Мұндай қылмыстар ешкім айыра алмайтын, тумысынан жазылған, абсолютті болып 
табылатын адам құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің тұтастығы мен 
конституциялық құрылымына қарсы бағытталады.   

Мұндай қылмыстарды ескерту отбасы –ошақ қасынан, балабақшадан, мектеп 
табалдырығынан, колледж және жоғары оқу орындарынан бастау алып – іргесі қалануы 
керек.  

Сол себепті қылмыстық құқық бұзушылықты ескерту, алдын алу және жолын кесу 
әріден бастау алады. Нақтылап айтып кететін болсақ ең бірінші кезекте тұлғаның 
қалыптасуы ол жанұядан бастау алады. Яғни «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің»,- 
демекші, кез-келген тұлға өзіне тән тұлғалық қасиеттерді ата-анасынан, жақын 
туыстарынан алады. Арине ең бірінші кезекте тұлға қандай жанұяда тәрбиленді, 
толыққанды жанұяда ма, толық емес жанұяда ма немесе жетімдер үйінде ме осы мәселе 
өте маңызды. Егер жанұяда ата-*аналары еңбек адамдары болса, экономикалық-
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әлеуметтік жағдайы әлжуаз топтарға жатпайтын, жанұяда зорлық-зомбылық жағдайлары 
көрініс таппайтын, қоғам мойындаған жүріс-тұрыс ережелерін сақтаған, құқықтық, 
мәдени сана-сезімдері жоғары отбасыларында тәрбиеленген тұлға қылмыстық топтардың 
құрамында да ұйымдастырушысы да болмайды. Ал егер тұлға осыған қарама-қайшы 
жанұяда тәрбиеленсе қылмыстық топтардың құрамында болуы бек ықтимал.  

Сонымен қоса жетімдер үйінде тәрбиеленген тұлғаларда қылмыстылыққа бейім 
болып келетінін ескеру қажет. 

Осыған орай мемлекет алдында азаматтардың өмір сапасын арттыруда тез арада 
шешетін мәселе әрбір әлжуз болып табылатын жанұяның әлеметтік жағдайын көтеру, 
жастар арасындағы жұмыссыздықты түбегейлі жою, баспанасы жоқ азаматтарға баспана 
салуға жер телімін беру, мемлекет тарапынан берілетін баспана көлемін арттыру, тегін 
медициналық қызмет пен дәрі –дәрмек санын көбейту, жетімдер үйінен шыққан 
тұлғаларды қоғамға қалыптастыру, өзбетінше өмір сүруге бейімделгенше әлеуметтік 
көмек көрсету т.б. осындай  әлеуметтік шараларды жасау  түбегейлі қылмысты жоймаса, 
айтарлықтай азайтары хақ. 

Қазақстан Республикасында жұмыссыздар арсында 38% жастар және қылмыстың 
80% жұмыссыздар құрайтынын БАҚ жарияланды. Жастарды біздің болашағымыз десек ең 
бірінші кезекте жастарды жұмыспен қамтамасыз ету керекпіз. Жастар бос уақытын тиімді 
өткізу үшін салауатты өмір салтын насихаттап спорттық кешендерді қолжетімді жасап, 
қажет болса тегін спорттық үйірмелер ашылуы керек. 

Тағы бір өзекті мәселе қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін сотпен 
жазасын өтеп шыққан азаматтарды қайта қоғамға бейімдеу және оларды әлеуметтік 
қорғау. Себебі көп жағдайда сотталып шыққан азаматтар қоғамда өз-өзін жоғалтып алады, 
оларды жұмыс берушілер соттылығына сәйкес жұмысқа алудан бас тартады. Осындай 
жағдайлар қылмысты қайталап жасауға және қылмыстық топ қатарында болуына 
итермелейтін бірден бір фактор.  

Сол себепті сотталып шыққан азаматтарды қоғамға бейімдеу, жұмыспен қамтамасыз 
ету және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бағдарлама қабылданса деп 
есептеймін.          

Осы аталған мәселелер қылмыстық топ құруға және оның құрамында болуға бірден 
бір себеп болып табылады. Экономикасы дамыған елдерде қылмыстық топпен жасалатын 
қылмыстар аз деуге болады. Сондықтан Елбасымыз бірінші экономика сосын саясат деген 
бағытты ұстанып келеді. Әлеуметтік жағдайдың төмендігі әрине қылмыскерді ақтамайды, 
бірақта қылмыс жасауға көп жағдайда итермелейтін фактор.  

Қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық бұзышылықтарды анықтау және жолын 
кесу ол ең бірінші кезекте құқық қорғау органдарының яғни, Ішкі істер органдарының, 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Прокуратураның, Соттың, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес ұлттық бюросының, Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес қызметінің  тікелей 
міндеті болып табылады және аталған органдардың бірлесіп, үйлесе жұмыс жасауы 
қылмыстық топпен жасалатын қылмыстылық деңгейін төмендетеді.  

Алайда бүгінгі таңда қылмыстық топ мүшелері мемлекеттік қызмет, қықық қорғау 
органдары, қаржы саласы, мемлекеттік саяси қызметшілер ішінен шығып жатқаны 
алаңдататын жағдай. Себебі қылмыстық топпен жасалатын күрделі және қауіпті 
қылмыстар бірінші кезекте экономикаға, саясатқа, құқыққа және имандылыққа қол 
сұғады. Олардың негізгі мақсаты пайдакүнемдік, яғни қылмыстық жолмен негізсіз баю, 
әдемі өмір сүру. Қылмыстық топ мүшелері қылмыстық жолмен табылған қаражатты 
заңды тұлғалар құру арқылы заңдастырып қана қоймай, қылмыстық топтарды 
қаржыландырып отырады.  
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Осының алдын алу үшін 2017 немесе 2020 жылдан бастап барлық Қазақстан 
Республикасының азаматтары жеке табысы туралы декларация өткізетіні туралы 
міндеттенетін болады және де 2020 жылға дейін барлық Қазақстан Республикасының 
азаматтарынан саусак іздері мен геномдық үлгілері тіркелетін болады. Бул өз кезегінде 
көлеңкелі бизнеске балта шабады, сол арқылы негізсіз қылмыстық жолмен баюға тоқтау 
қойылады. Сонымен қоса қылмыстық топпен жасалатын қылмыстарды анықтауға және 
жолын кесуде тиімді шаралардың бірден бірі болатыны анық.  

Қазақстан Республикасы мен шетелдер арсында бір-біріне құқықтық көмек көрсету 
туралы, қылмыскерлерді экстрадициялау туралы өзара келісімдерді ҚР Парламентінде 
ратификациялап ынтымақтастықты арттыру қажет.  Себебі қылмыстық топтар бір елдің 
аймағында ғана әрекет етіп қоймай, басқа елдердің де қылмыстық топтарымен байланыста 
болып трансұлттық қылмыстық ұйымдар, топтар және қоғамдастықтар құрып әрекет 
етуде және шетелдерден жылжитын, жылжымайтын мүліктерді сатып алып өз қылмыстық 
қоғамдастықтарының бөлімшелерін ашып кеңеюде.  

Заңнамалық тұрғыдан қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық бұзышылықтарды 
анықтау және жолын кесуде Қазақстан Республикасының Қылмыстық – Процестік 
Кодексінің процестік келісім жасалған істер бойынша іс жүргізу бөлімі елеулі үлесін 
қосады деген сенімдемін. Процестік келісімнің бір нысаны – ынтымақтастық туралы 
процестік келісім, мұндай келісім қылмыстық топ жасаған қылмыстарды, өзге де адамдар 
жасаған аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ экстремистік және террористік қылмыстарды 
ашуға және тергеп-тексеруге ықпал ету кезінде барлық санаттағы қылмыстар бойынша 
жүргізіледі.  Процестік келісімдегі талаптарды орындаған жағдай да ҚР ҚК-нің 72,73 
баптарына сәйкес жазаны өтеуден шартты түрде босатылып немесе жаза мерзімі 
қысқартылуы мүмкін.  

Сонымен қоса ҚР ҚПК-нің 30 тарауы жасырын тергеу әрекеттеріне бағытталған. 
Яғни, жасырын тергеу әрекеттеріде қылмыстық топппен жасалатын қылмыстардың 
ашылуы мен жолын кесуге құқықтық жағынан айтарлықтай үлес қосады.    
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Резюме  
Выявление и пресечение преступной группой в первый очередь относится  к 

правоохранительным органам, т.е. органам Внутренних дел, комитета Национальной 
безопасности, Прокуратуры, Суда, национального бюро по борьбе с коррупцией, и 
службы Экономической преступлений. А также   является прямой обязанностью 
указанных органов. Гражданская активность и совместная работа с правоохранительными 
органами снижает уровень преступности, совершаемых преступной группой. 

 
Summary 

Identification and suppression by criminal group in the first a queue belongs to law 
enforcement agencies, i.e. law-enforcement bodies, committee of the Homeland security, 
Prosecutor's office, Court, national bureau on fight against corruption, and service Economic 
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crimes. And also is a direct obligation of the specified bodies. Civil activity and joint operation 
with law enforcement agencies reduces crime rate, made by criminal group. 
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Бұл мақалада Ақпаратты қорғау мен ақпараттық қауіпсіздіктің мәселелері 
түсіндіріледі.  

Түйін сөздер: Ақпаратты қорғау, ақпараттық қауіпсіздік, ақпарат. 
 
Ақпарат - бүгінгі қоғамның дамуындағы басты ресурс. Ақпараттық қауіпсіздік - 

мемлекеттік ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның 
құқықтары мен қоғам мүдделері қорғалуының күйі. Ол экономиканы ғылымға негізделген 
ресурс үнемдегіш технологияларға қарай ыңғайластырып қана қоймай, әрбір жеке 
адамның дамуына, өмірде өзінің орнын тауып, өзін-өзі жүзеге асыруына кең мүмкіндік 
туғызуда. 

Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады. 
Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, программалық, техникалық шаралар 
қажет. 

Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды 3 жайын атап кетуге болады: қол жеткізерлік 
(оңтайлық), тұтастық және жасырындылық. 

Қол жетерлік (оңтайлық) - саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алуға 
болатын мүмкіндік. Ақпараттың қол жеткізерлігі - ақпараттың, техникалық құралдардың 
және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз (бөгетсіз) қол жеткізуге тиісті 
өкілеттілігі бар субъектілердің оған қол жеткізуін қамтамасыз ететін қабілетімен 
сипатталатын қасиеті. 

Тұтастық - ақпараттың бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы. Ақпарат 
тұтастығы деп ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған (бұзылған) кезде есептеу 
техника құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы ақпараттың 
өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады. 

Жасырындылық - заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау. 
Мемлекеттің және қоғамның дамуы, саяси құқықтық оқиғалар сияқты, осы дамуды 

қамтамасыз ететін, әрдайым нақты анықталған тарихи және территориялық факторлар 
арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар мемлекетке, қоғамға және адамға әсер ететін 
қатерлер, қоғамның және мемлекеттің дамуына дәлме дәл келетін тұрақты өзгерістерге ие 
болады.Заманауи әлемдік тенденциялар қазіргі таңда XXI  ғасырдағы Қазақстанның 
ұлттық қаупсіздігі үшін, қатерлердің жаңа түрінің пайда болуы туралы ескертеді. Көбінесе 
бұл үрдістердің катализаторы, 2008 жылдары басталған,әлемдік қаржылық экономикалық 
жүйелердегі қарқынды рецессия болды[1]. 
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Сәйкесінше, толық қауіпсіздік және соның ішіндегі ақпараттық қауіпсіздік, ең 
біріншіден, ережеге сай, сол немесе басқа қоғамның әлеуметтік өзара байланыстарын 
анықтайтын, дәстүрлі құндылықтарда көрсетілетін, ұлттық сәйкестіліктің қорғаныс 
жағдайын қамтамасыз етуді талап етеді.  

Қазіргі уақытта қауіпсіздікті қамтамасыз ету заманауи мемлекеттің ең маңызды 
функцияларының бірі болып табылады. Қауіпсіздік —  бұл қауіптің болмауы немесе 
ықтимал қатерлердің және қауіптердің алдын алуға арналған тиімді іс шаралардың болуы.  

Адам дамуының заманауи кезеңінің ең маңызды бағыттарының бірі ақпараттық 
революция.Осы үрдіспен шақырылатын қарқынды өзгерістер, қоғамдық өмірдің барлық 
салаларындағы қатаң өзгерістерге алып келді. Қазіргі уақытта айтарлықтай өзгеріске 
ұшырап жатқан, өте маңызды сала, ақпараттық сала болып табылады. Осыған 
байланысты, қазіргі таңда кез келген мемлекеттің өзекті мәселелерінің бірі, ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселе болып табылады.Қазіргі 
таңдаақпараттыққауіпсіздікті талқылаудың негізгі аспектілерін талқылау мәселесі, 

жеткіліксіз зерттеу және нақты көрсетілген анықтамалардың  болмауымен 
сипатталады.  

Сонымен қатар әлемдік қоғам және жеке мемлекеттер, ақпараттық 
технологиялардың қарқынды түрде дамуымен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету қажеттілігімен туындаған, жалғасып келе жатқан қатерді сезінеді[2]. 

Өзінің жеке ақпараттық кеңістігін қорғау, заманауи қоғамның негізі болып 
табылады, оның дамуы, бірінші кезекте, ақпараттық технологиялармен қамтамасыз 
етіледі. Дегенмен, жағымсыз ақпаратқа қарсы тұру өте қиын, себебі ақпараттық 
технологиялардың динамикалық түрде өсуі, қоғамда қалыптасқан стандарттар мен 
қағидаларға әр күн сайын  жаңа қатерлерді құрастырады. Потенциалды қатерлердің алдын 
алуға бағытталған, іс әрекеттерді жүзеге асыру, зерттеу және бағалау —міне, осылар 
айқын-тарихи қоғамның және мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздік саласының негізгі  
міндеттері болып табылады.  

Қоғамдық қатынастарға көбінесе ақпарат үлкен әсерін тигізеді, себебі оның үлкен 
көлемі тұлғаның санасына еніп, оның ойы мен іс әрекеттеріне өзінің әсерін тигізеді. 
Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін саланың қатынастарын реттейтін, негізгі 
нормативті-құқықтық актісі, Қазақстан Республикасының «Ұлттық қауіпсіздік туралы» 
Заңы болып табылады, ол Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің 
саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді және адамның, қоғамның және 
мемлекеттіңқауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары мен құрылымын, Қазақстан 
Республикасыныңұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағыттары мен мақстаттарын, 
жүйесін анықтайды.  

Ұлттық қауіпсіздіктің түрлерінің ішінен жеке түр ретінде ақпараттық қауіпсіздікті 
бөліп алуға болады. Ақпараттық қауіпсіздік —Қазақстан Республикасыныңақпараттық 
кеңістігінің, сонымен қатар ақпараттық саладағы адамның және тұлғаның құқықтары мен 
мүдделерінің шынайы және потенциалды қатерлерден қорғаныс күйі, бұл кезде елдің 
тұрақты дамуы және ақпараттық тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі[3].  

Осы заңның6 шы бабында ұлттық қауіпсіздіктің келесі негізгі қатерлері анықталады: 
мемлекеттің ақпараттық кеңістігінің, сонымен қатар рұқсат етілмеген 
қолжетімділіктенұлттық ақпараттық ресурстардың қорғаныс деңгейінің төмендеуі:ұлттық 
қауіпсіздікке зиян тигізетін қасақана бұрмаланған және анық емес ақпаратты таратумен 
байланысты, қоғамның және тұлғаның санасына ақпараттық әсер ету.  

29 
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. №4, 2016 ж. 
 

Сәйкесінше, қорғаныс деңгейі, заманауи қатерлер туралы ескерту шамаларының 
және олар туралы ескерту және алдын алу бойынша іс шаралардың тиімділігін бағалауға  
мүмкіндік бере отырып,  ұлттық қауіпсіздіктің сапасын анықтайды.  

Ақпараттық кеңістіктің саласындағы мұндай қатерлер өте қауіпті, себебі ақпарат 
арқылы тұлғаның қоршаған орта туралы түсінгі, оның көзқарасы және сол немесе басқа 
әрекеттерге итермелейтін мақсаты қалыптасады. Ақпаратты қорғау мәселелері пайда 
болған уақытынан бастап заманауи күйге жету кезіне дейін өте ұзақ және көбінесе өзінің 
дамуы барысында қарама қайшылығы бар жолды өткізген.  

Бастапқы кезден ақ құпиялылықты қолдау тапсырмаларын шешуге арналған екі 
бағыт болған: деректерді сақтау және алмасу орталарында криптографиялық 
ақпараттарды қорғау әдістерін қолдану және есептеу жүйелерінің деректері мен 
ресурстарына қолжетімділікті бағдарламалық – техникалық түрде шектеу.  

Сонымен қатар, 80–ші жылдардың басында компьютерлік жүйелер әлсіз 
үлестірілген болғанын, ауқымды және жергілікті есептеу жүйелерінің технологиялары 
өзінің бастапқы дамуы кезінде тұрғанын ескеру қажет, және айтылған тапсырмалар 
ойдағыдай жүзеге асырылған.  

Кейінірек, ақпаратты үлестірілген түрде өңдеу үрдісі пайда болғаннан кейін, 
ресурстарды бөлуді ұйымдастыратын классикалық әдіс және классикалық 
криптографиялық хаттамалар өздерін толық қамтып және дами бастады. Жүйенің өзара 
әрекеттесетін элементтерінің аутентификациясының мәселелері, сонымен қатар 
үлестірілген компьютерлік жүйелердегі криптографиялық механизмдерді басқару 
тәсілдері аса маңызды болып табылады. Сонымен қатар, криптографиялық қорғаныстың 
функциялары автоматтандырылған жүйелері үшін теңқұқықты және олар басқа 
функциялармен бірге қарастырылуы қажетдеген пікір қалыптаса бастады.Берілген 
теория,нақты айтқанда, қорғаныс құралдарының (соның ішінде криптографиялық 
құралдар, қолжетімділікті бақылау құралдары және тағы басқалары) және олардың дұрыс 
жұмыс жасауын қамтамасыз ететін құралдардың мәселелерін бөлуге арналған бастапқы 
нүктесі ретінде қызмет атқарады[4]. 

Өкінішке орай, ақпаратты қорғау туралы Заң,бұзушы тек қана ақпаратты қорғау 
қызметтерінерұқсатсыз енгені үшін жауапкершілікке тартылған және оны сезген жағдайда 
ғана орындалады.  Дегенмен, қазіргі таңда компьютерлерде сақталатын құжаттар мен 
деректер қорында сақталатын ақпараттарды бұзуды мақсат еткен, зиянды және шпиондық 
бағдарламалық қамтамаларбар және олардың саны күн сайынартуда.  

Мұндай бағдарламалардың көптеген түрлері және олардың сандарының үнемі артып 
отыруы, ақпараттық қорғаныстың мәселелерін толыққанды шешуге және барлық 
ақпараттық жүйелерге жарамды, ақпараттық қорғаныстың бағдараламалық аппаратты 
әмбебап жүйесін жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді.  

Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен ақпаратты қорғау жүйелерін бұзуға  бағытталған 
зиянды бағдарламалық қамтаманы келесі сипаттамалар бойынша классификациялауға 
болады:   

Ақпараттың бүтіндігін бұзуға немесе жоюға арналған логикалық бомба 
қолданылады, оны кейде деректерді ұрлау үшін де пайдалануы мүмкін. Логикалық бомба 
өте қауіпті қатер болып табылады, және кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі мұндай 
шабуылдармен әрдайым күресе алмайды, себебі логикалық бомбаларды наразы 
қызметкерлер немесе ерекше саяси көзқарастары бар қызметкерлер қолданады, яғни 
кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі қарапайым қатерге емес, болжамсыз қатерге 
ұшырайды, мұндағы басты рөл адами факторға беріледі.  
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Мысалы, келесідей шынайы жағдайлар кездеседі, өзінің жұмыстан босатылатынын 
алдын ала білген программистер, фирманың қызметкерлер  тізбегінің ішінен 
программистің аты жөні өшкен кезде, бірден іске қосылатын, компания қызметкерлерінің 
төлемақысын есептейтін формулаға өзгерістер енгізген. Байқағанымыздай, ешқандай 
ақпараттық қорғаныс құралдары, ақпараттыңешқандай физикалық қорғанысы бұл 
жағдайда 100% ға орындалуы мүмкін емес.    

Нақтырақ айтқанда, қаскүнемді тауып және оны қатаң заңдылықпен жазалаудың өзі 
қиын болуы мүмкін, сондықтан дұрыс құрастырылған кешенді ақпараттық қорғаныс 
желідегі ақпаратты қорғаудың мәселелрін шеше алуы мүмкін[5]. 

Қорғаныстың мақсаты - қатынас құруға рұқсат етілмеген арналарды ақпараттың 
түрін өзгертуге, ақпаратты жоғалтуға және сыртқа келтіруге бағытталған әсерлерден 
сенімді түрде сақтауды қамтамасыз ететін өзара байланысты бөгеттердің біріңғай жүйесін 
құру. 

Қорғаныс күйін және қатерлердің алдын алу және қарсы тұру қызметтерін құқықтық 
түрде қамтамасыз ету, заманауи мемлекет қызметінің негізгі шарты болып табылады. 
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Резюме 
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Summary 
In the article examined methods and  possibilities of means of defence of information. 

 
 

АТА-АНА ҚҰҚЫҚТАРЫНАН АЙЫРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕКТЕУ 
 

Ермекбаева А.Б., 
 заң ғылымдарының магистрі, оқытушы. 

Нұржігіт Асылмұрат, 
3 курс, "құқықтану" мамандығының студенті,  

Қайнар Академиясы 
Қуанышов Бақытбек 

3 курс, "құқықтану" мамандығының студенті,  

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» 

 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2016 ж. 
 

Қайнар Академиясы 
 
Аталған мақалада Қазақстан Республикасында ата-ана құқықтарынан айыру және 

оларды шектеу, сондай-ақ балалардың мүдделерін қорғау мәселелері жан жақты 
қарастырылған. 

Түйін сөздер: Ата-ана құқығынан айыру, бала, ата-ана, неке. 
 
Ата-ана құқығынан айырудың салдары (ағылш. consequences of parental rights 

deprivation) - ата-ана құқықтарынан айыру балалармен туыстық фактісіне негізделген 
барлық құқықтардан, оның ішінде одан асырауға қаражат алу, сондай-ақ балалары бар 
азаматтар үшін белгіленген жеңілдіктер мен мемлекеттік жәрдемақылар 
алу құқықтарынан айырылуға әкеп соғады. Ата-ана құқығынан айыру ата-аналарды өз 
баласын асырау міндетінен босатпайды, ол баланы біреудің асырап алуы арқылы 
тоқтатылады. Егер сот ата-аналардың ата-ана міндеттерін орындаудан жалтарғанын 
анықтаса, балаларынын өздерінің еңбекке жарамсыз, кемекке мұқтаж ата-аналарын 
асырап-бағу жөніндегі міндеттерінен босатылуы мүмкін. Балалары ата-ана құқықтарынан 
айырылған ата-аналарына алимент төлеуден босатылады [1]. 

Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы заңы 75-бабына сәйкес 
ата-ана құқықтарынан айыру. Егер ата-аналар (олардың біреуі):  
 1) ата-ана міндеттерін орындаудан, оның ішінде алимент төлеуден қасақана 
жалтаратын болса;  
 2) өз баласын перзентханадан (бөлімшесінен) не өзге де балаларды тәрбиелеу, емдеу 
немесе басқа да мекемелерден алудан дәлелді себептерсіз бас тартса;  
 3) өздерінің ата-ана құқықтарын пайдаланып қиянат жасаса;  
 4) балаларға қатыгездік көрсетсе, оның ішінде олардың денесіне немесе 
психикасына зорлық-зомбылық жасаса, олардың жыныстық пәктігіне қастандық жасаса;  
 5) заңдарда белгіленген тәртіппен маскүнемдікпен, нашақорлықпен және 
уытқұмарлықпен ауырады деп танылған болса, олар ата-ана құқығынан айырылуы 
мүмкін.  
  Өз балаларының не жұбайының өміріне немесе денсаулығына қарсы қасақана 
қылмыс жасаған жағдайда ата-аналар (олардың біреуі) ата-ана құқығынан айырылуы 
мүмкін.  Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы заңы 76-бабына сәйкес 
Ата-ана құқығынан айыру сот тәртібімен жүргізіледі. Ата-ана құқығынан айыру туралы 
істер ата-аналардың біреуінің (олардың орнындағы адамдардың), кәмелетке толмаған 
балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі міндеттер жүктелген органдардың немесе 
ұйымдардың (қорғаншы және қамқоршы органдардың, кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі комиссияның жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған мекемелердің және басқаларының) арызы бойынша, сондай-ақ 
прокурордың талабы бойынша қаралады. Ата-ана құқығынан айыру туралы істер 
прокурор мен қорғаншы және қамқоршы органның қатысуымен қаралады. Ата-ана 
құқығынан айыру туралы істі қарау кезінде сот ата-ана құқығынан айырылған ата-
аналардан (олардың біреуінен) алимент өндіріп алу туралы мәселені шешеді. Егер сот ата-
ана құқығынан айыру туралы істі қарау кезінде ата- аналардың (олардың біреуінің) іс-
әрекетінен қылмыстық жазаланатын әрекетті байқаса, мұны жеке қаулымен прокурор 
назарына жеткізуге міндетті. Сот ата-ана құқығынан айыру туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енген күннен бастап үш күннің ішінде бұл шешімнің көшірмесін баланың тууын 
мемлекеттік тіркеу орны бойынша азаматтық хал актілерін жазу органы мен қорғаншы 
және қамқоршы органға жолдауға міндетті.  
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Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы заңы 77-бабына сәйкес 
ата-ана құқықтарынан айырудың салдары. Ата-ана құқықтарынан айыру балалармен 
туыстық фактісіне негізделген барлық құқықтардан, оның ішінде одан асырауға қаражат 
алу (Заңның 131бабы), сондай-ақ балалары бар азаматтар үшін белгіленген жеңілдіктер 
мен мемлекеттік жәрдемақылар алу құқықтарынан айырылуға әкеп соғады.  
Ата-ана құқығынан айыру ата-аналарды өз баласын асырау міндетінен босатпайды, ол 
баланы асырап алу арқылы тоқтатылады. Бала мен ата-ана құқықтарынан айырылған ата-
ананың одан әрі бірге тұруы туралы мәселе сот тәртібімен шешіледі. Ата-анасы (олардың 
біреуі) ата-ана құқықтарынан айырылған бала ата- анасымен және басқа да туыстарымен 
туыстық фактісіне, оның ішінде мұра алу құқығына негізделген тұрғын үй-жайға меншік 
құқығын немесе тұрғын үй-жайды пайдалану құқығын, сондай-ақ мүліктік құқықтарын 
сақтап қалады. Баланы басқа ата-анаға беру мүмкін болмаған кезде немесе ата- анасының 
екеуі де ата-ана құқықтарынан айырылған жағдайда бала қорғаншы және қамқоршы 
органның қамқорлығына беріледі. Ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналарының 
(олардың біреуінің) өтініші бойынша қорғаншы және қамқоршы орган, егер бұл балаға 
зиянды ықпал етпесе, баламен жолығуға рұқсат ете алады.  
Ата-анасы (олардың біреуі) ата-ана құқықтарынан айырылған жағдайда баланы асырап 
алуға ата-ананы (олардың біреуін) ата-ана құқықтарынан айыру туралы сот шешім 
шығарған күннен бастап кемінде алты ай өткенде жол беріледі.  
  Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы заңы 78-бабына сәйкес 
ата-ана құқықтарын қалпына келтіру. Егер ата-аналар (олардың біреуі), мінез-құлқын, 
тұрмыс салтын және баланы тәрбиелеуге көзқарасын өзгертсе, олардың ата-ана 
құқықтары қалпына келтірілуі мүмкін. Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру ата-ана 
құқықтарынан айырылған ата-ананың арызы бойынша сот тәртібімен жүзеге асырылады. 
Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру туралы істер қорғаншы және қамқоршы 
органдардың, сондай-ақ прокурордың қатысуымен қаралады. Егер ата-ана құқықтарын 
қалпына келтіру баланың мүдделеріне қайшы келсе, сот баланың пікірін ескере отырып, 
ата-ана құқықтарын қалпына келтіру туралы ата-ананың (олардың біреуінің) талап-
арызын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Он жасқа толған бала жөніндегі ата-ана 
құқықтарын қалпына келтіру баланың келісімімен ғана жасалуы мүмкін. Егер бала асырап 
алынған болса және баланы асырап алудың күші жойылмаса (Заңның 96-бабы), ата-ана 
құқықтарын қалпына келтіруге жол берілмейді.  

Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы заңы 79-бабына сәйкес 
ата-ана құқықтарын шектеу. Сот баланың мүддесін ескере отырып, баланы ата-анадан 
(олардың біреуінен) оларды ата-ана құқықтарынан айырмай алу жолымен ата-ана 
құқықтарын шектеу туралы шешім шығара алады. Егер баланың ата-аналармен (олардың 
біреуімен) қалуы:  

1) ата-аналарға (олардың біреуіне) байланысты емес мән-жайлар (психикасының 
бұзылуы немесе өзге де созылмалы ауру, ауыр мән-жайлардың және с.с. салдары) 
бойынша бала үшін қауіпті болса;  

2) олардың мінез-құлқының салдары бала үшін қауіпті болса, алайда ата- аналарды 
(олардың біреуін) ата-ана құқықтарынан айыру үшін жеткілікті негіздер анықталмаған 
болса, ата-ана құқықтарын шектеуге жол беріледі.      Егер ата-аналар (олардың біреуі) өз 
мінез-құлқын өзгертпесе, қорғаншы және қамқоршы орган ата-ана құқықтарын шектеу 
туралы сот шешімі шыққаннан кейін алты ай өткен соң оларды ата-ана құқықтарынан 
айыру туралы талап қоюға міндетті. Баланың мүдделеріне сәйкес қорғаншы және 
қамқоршы орган осы мерзім аяқталғанға дейін ата-аналарды (олардың біреуін) ата-ана 
құқықтарынан айыру туралы талап қоюға құқылы. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы 
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талапты баланың жақын туысқандары,   кәмелетке толмаған балалардың құқықтарын 
қорғау міндеті заңмен жүктелген органдар мен мекемелер, мектепке дейінгі мекемелер, 
жалпы білім беретін және басқа да мекемелер, сондай-ақ прокурор қоя алады.  
 Ата-ана құқықтарын шектеу туралы істер прокурор мен қорғаншы және қамқоршы 
органның қатысуымен қаралады. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы істер қаралған кезде 
сот ата- аналардан (олардың біреуінен) балаға алимент өндіріп алу туралы мәселені 
шешуге құқылы.                                              

Ата-ана құқықтарын шектеудің салдары. Ата-ана құқықтарын сот шектеген ата-
аталар баланы жеке өзі тәрбиелеу құқығынан айырылады, ал 79-баптың 2-тармағының 2) 
тармақшасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ балалары бар азаматтар үшін 
белгіленген жеңілдіктер мен мемлекеттік жәрдемақылар алу құқығынан да айрылады.  
Ата-ана құқықтарын шектеу ата-аналарды баланы асырау жөніндегі міндеттерден 
босатпайды.  

Өзіне қатысты ата-аналарының (олардың біреуінің) ата-ана құқықтары шектелген 
бала тұрғын үй-жайға меншік құқығын немесе тұрғын үй-жайды пайдалану құқығын 
сақтап қалады, сондай-ақ ата-аналары және басқа да туысқандарымен туыстық фактісіне 
негізделген мүліктік құқығын, соның ішінде мұра алу құқығын сақтап қалады.  
Ата-анасының екеуінің де ата-ана құқықтары шектелген жағдайда бала қорғаншы және 
қамқоршы органның қамқоршылығына беріледі.  

Ата-ана құқықтарын сот шектеген ата-аналарға, егер олар балаға зиянды әсерін 
тигізбесе, баламен қатысуға рұқсат етілуі мүмкін. Ата- аналардың баламен қатысуына 
қорғаншы немесе қамқоршы органның не қорғаншысының (қамқоршысының), баланың 
патронат тәрбиелеушілерінің немесе бала тұратын мекеме әкімшілігінің келісімімен жол 
беріледі.  

Егер ата-аналардың (олардың біреуінің) ата-ана құқықтары шектелген негіздер 
жойылса, сот ата-аналардың (олардың біреуінің) талап-арызы бойынша баланы ата-
анасына (олардың біреуіне) қайтарып беру туралы және осы Заңның 80-бабында 
көзделген шектеулердің күшін жою туралы шешім шығара алады. Егер ата-анасына 
(олардың біреуіне) баланы қайтарып беру оның мүдделеріне қайшы келетін болса, сот 
баланың пікірін ескере отырып, талапты қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Баланың 
өміріне немесе оның денсаулығына тікелей қатер төнген жағдайда қорғаншы және 
қамқоршы орган баланы ата-аналардан (олардың біреуінен) немесе оны қамқоршылыққа 
алған басқа да адамдардан дереу айырып алуға құқылы.  

Баланы дереу айырып алуды республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының тиісті актісі 
негізінде қорғаншы және қамқоршы орган жүргізеді. 

Баланы айырып алу кезінде қорғаншы және қамқоршы орган прокурорға дереу 
хабарлауға, баланы уақытша орналастыруды қамтамасыз етуге және баланы айырып алу 
туралы республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының актісі шыққаннан кейін жеті күн ішінде сотқа 
ата-аналарды ата-ана құқықтарынан айыру немесе олардың ата-ана құқықтарын шектеу 
туралы талап қоюға міндетті. Баланы ата-анасынан айырып алуға және оны басқа адамға 
(адамдарға) беруге байланысты шешімді мәжбүрлеп орындау қорғаншы және қамқоршы 
органның және баланы алатын адамның (адамдардың) міндетті түрде қатысуымен, ал 
қажет болған жағдайларда ішкі істер органдары өкілінің қатысуымен, ал қажет болған 
жағдайларда ішкі істер органдары өкілінің қатысуымен жүргізілуге тиіс. Баланы беру 
туралы сот шешімін оның мүдделеріне нұқсан келтірмей орындау мүмкін болмаған 
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жағдайда бала соттың ұйғарымымен тәрбие, емдеу мекемесіне немесе басқа мекемеге 
уақытша орналастырылуы мүмкін [2]. 

«Жыл басынан бері міндетін орындамаған 2600 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. Соның ішінде 782 адам ата-ана құқығынан айырылды», - деді вице-министр 
Мұрат Әбенов Астанада өткен «Қазақстан мектептерінде балалар құқын қорғаудың өзекті 
мәселелері» атты «дөңгелек үстелде». Бас прокуратураның мәліметінше, 2012 жылдың 
қаңтар-қазаны аралығында кәмелетке толмаған балалар жасаған қылмыс саны 9% артып, 
жасөспірімдерге қатыгездік танытқан адамдарға қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды. 
Сонымен қатар, ішкі істер органдары қызметкерлерімен бірге 11 мыңнан астам берекетсіз 
отбасы тексерілді. Кәмелетке толмағандарды жәбірлеуге қатысты 300 фактінің беті 
ашылып, 800-ден астам ескерту жазылды. Заң бұзған 1500 адам әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. «Қорлықтың басым бөлігі жабулы күйінде қалып отырады. 
Соның салдарынан балаларға күш қолдану ауқымын нақты анықтау мүмкін емес» [3] .  

Елімізде жыл сайын ата-ана құқығынан айырылатындар саны бір мыңнан асады. Бұл 
туралы Астанадағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ішкі істер 
министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің бөлім бастығы Әсет Оспанов мәлім 
етті. Брифинг қылмыстық қастандықтан бала құқығын қорғау шараларына арналған 
болатын. Ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, былтырғы жылдың өзінде 
Қазақстандағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына ата-ананың 
қадағалауынсыз қалған бес мыңнан астам  кәмелетке толмаған бала орналастырылған. 

«Ал қазіргі уақытта ішкі істер органдары 12 мыңға тарта жайсыз отбасыларда 
тәрбиеленіп жатқан 17 мыңнан астам баламен жұмыс істейді. Жалпылама алсақ, жыл 
сайын республикамызда бала тәрбиесіне қатысты өз міндеттерін орындамаған төрт 
мыңнан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылады, ал 1  мыңға жуығы ата-ана 
құқығынан айырылады», деді ІІМ өкілі [4]. 

Балалар құқығы туралы конвенцияда ата-аналық мiндеттерiн орындаудан жалтару 
ата-ананың (олардың орнындағы адамдардың) балаларды тәрбиелеу мен күтiп-бағу 
мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы, ата-ананың перзентханадағы (оның бөлiмшесiндегі) 
немесе балаларды емдеу мекемесiндегi баласынан бас тартуы, балаларды қадағалаусыз 
қалдыруы, оларға қатыгездiкпен қарауы, оларды қанауы ата-аналық құқықтарынан 
айыруға немесе оларды ата-аналардың орнындағы адамдардан шектеуге әкеп соғады деп 
көрсетілген [5]. 
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Резюме 
В данной статье рассматривается лишение родительских прав и ограничение в 

Республике Казахстан, а также обеспечение всестороннюю защиту интересов детей. 
 

35 
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. №4, 2016 ж. 
 

Summary 
This article discusses the termination of parental rights and restrictions in the Republic of 

Kazakhstan, as well as ensuring the full protection of the interests of children. 
 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КРИМИНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА ПРЕСТУПНИКА 

 
Садыкова М.Э., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматривается актуальность изучения криминально-психологического 
портрета преступника и особенности расследования преступления. 

Ключевые слова: изучение, психологический портрет, преступник, преступление, 
личность.  

 
В обстановке роста преступного насилия необходимо активно разрабатывать и 

внедрять новые формы и методы оперативно - следственной работы в целях повышения 
эффективности расследования сложных уголовных дел. Важным слагаемым успеха, а в 
ряде случаев необходимым компонентом решения следственно-оперативных задач 
является умение выявить субъективную сторону преступления, психологические 
особенности личности преступника. 

Особую актуальность эта задача имеет при расследовании преступлений со скрытой 
мотивацией в условиях полного или существенного отсутствия сведений о совершивших 
их лицах. "Суть основного затруднения, нередко встречающегося на пути эффективной 
работы по конкретным делам, состоит в отсутствии такой информации о виновном, 
которую можно было бы положить в основу продуктивных версий и направлений 
расследования и розыска" [1]. Дефицит информации в следственной и оперативно - 
розыскной деятельности может быть восполнен психологическим анализом преступления, 
нося в большей степени комплексно - исследовательский характер, где выявление 
психологических особенностей преступника способно сыграть решающее значение. 

Личность преступника нередко так закодирована в признаках события (следах) и 
обстоятельствах криминальной ситуации, что их дешифровка и установление пригодных 
для поиска признаков требует применения специальных методов познания как "ключей". 
Их определение - актуальная задача новейших направлений юридической психологии, 
среди которых перспективным на наш взгляд является разработка методики составления 
психологического портрета преступника. 

Перспективность применения методики разработки психологического портрета 
определяется ее возможностями в решении ряда принципиальных задач служебной 
деятельности, стоящих перед правоохранительными органами на разных стадиях 
производства по уголовным делам, а именно: определение и сужение круга 
подозреваемых по делу лиц; прогнозирование поведения преступника при задержании или 
освобождении заложников; построение эффективной тактики допросов проходящих по 
делу лиц, реализации целей исполнения наказания и др. 

С помощью методики разработки психологического портрета может решаться и круг 
более частных задач, в число которых входит: определение мотива преступления; 
виктимологический анализ деликта; конкретизация поисковых признаков; решение 
вопроса об объединении в единое производство уголовных дел (выявление серии) по 
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наличию общих признаков в различных элементах преступлений; установление 
приоритетности версий и наиболее перспективных направлений розыска; выявление 
вероятности совершения в будущем аналогичных преступлений; разработка 
антивиктимных профилактических мероприятий. Указанным не исчерпываются 
возможности использования психологического портрета преступника в дея тельности 
правоохранительных органов [2]. 

Зарубежная и отечественная практика расследования преступлений уже подтвердила 
целесообразность использования психологического портрета. Он применяется в работе 
органов уголовной юстиции ряда развитых зарубежных стран (США, Англия, Голландия) 
на основе сформированной компьютерной базы данных. Отечественный опыт составления 
психологического портрета преступника делает только первые шаги усилиями ученых, 
откликнувшихся на запрос практиков, зашедших в тупик при решении сложных 
криминалистических задач по ряду уголовных дел [3]. 

Для разработки методов его создания предполагается выявить их личностные 
типологии и соответствующие им модели типичного поведения. Это должно позволить 
сделать реальной попытку их статистической увязки. Таким образом, выявленные 
статистически значимые для определенного типа личности криминалистические 
характеристики преступления, можно будет использовать при анализе криминального 
события для составления психологического портрета преступника, по уголовным делам, 
где личность виновного не установлена, в целях его розыска. Отсюда, цель создания 
психологического портрета неустановленного преступника определяет его возможное 
содержание. Оно должно тия преступлений. Исключением здесь является 
использование психологов на лай-детекторных технологиях. указывать на такие признаки 
виновного, которые позволят сузить круг поиска и по возможности определить его 
приоритетные направления [4]. 

Когда мы говорим о личности преступника, согласно науке уголовного права, 
следует понимать, что это лицо, совершившее преступление, а не просто личность с 
какими-то негативными свойствами. 

Преступник как личность испытывает воздействие социального контроля, то есть его 
поступки, и действия регулируются с помощью целой системы социальных правил и 
норм, среди которых важное место занимают нормы уголовного права. Именно уголовный 
закон является той юридической формой, которая фиксирует объективно существующую 
связь между личностью преступника и её антиобщественным поведением. Личностные 
черты и качества преступника закономерно проявляются в его противоправной 
деятельности. Это определяется тем, что природа внутреннего мира преступника, как и 
иной личности, будучи детерминирована общественными условиями, обнаруживается 
через социально значимую активность. Такая активность представляет собой выражение 
не только индивидуальных черт преступника, но и типичных свойств и качеств его 
личности. Социальный портрет современного преступника в последнее время сильно 
изменился. Прежде всего, он значительно помолодел, обнаруживает даже явную 
склонность к подростковому возрасту. Его образовательный уровень повысился. 

Систему личности преступника образуют несколько подсистем, включающие в свою 
очередь, более мелкие подсистемы и компоненты личностных свойств субъекта 
преступления. Между ними существует причинно-следственная, обусловливающая и 
функциональная зависимость и взаимодействие. Стержневая подсистема личности как 
преступника, так и не преступника одинаковы. 

В структуре личности можно выделить следующие элементы: 
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- социальный статус, который включает совокупность социально-демографических 
признаков, отражающих место человека в системе общественных отношений. Такими 
признаками являются: 

- пол, возраст, семейное положение, уровень образования, национальность, 
психическое здоровье, алкоголизм, наркомания, принадлежность к определенной 
социальной группе, род занятий, материальное положение, место жительства, жилищные 
условия, наличие судимости; 

- социальные функции, выраженные посредством показателей реальных проявлений 
личности в основных сферах деятельности (профессионально-трудовой, социально-
культурологической, социально-бытовой); 

- нравственно-психологические установки, отражающие отношение человека к его 
проявлениям в основных видах деятельности. В данном случае имеются в виду отношение 
к общегражданским обязанностям, государственным органам, закону, правопорядку, 
труду, семье, культурным ценностям, потребности и интересы, характеристика 
интеллектуальных, волевых, эмоциональных свойств личности; 

- уголовно-правовая характеристика заключается в содержании, мотивации и 
характере (единоличном или групповом) преступной деятельности, а также роли в ней 
(организаторской, рядовой), интенсивности и продолжительности участия. 

Именно, исходя из вышеизложенных положений, проводится криминально-
психологический анализ личности преступника. Однако у него есть определенные 
особенности. Несомненно, что наглядным отличием личности преступника от не 
преступника является сам факт совершения преступления. На внутреннем уровне 
преступление имеет негативную направленность, т.е. антиобщественную. На внешнем же 
оно воплощено в специфическом виде деятельности, а именно - преступной деятельности. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что «отличие личности преступника от не 
преступника состоит в негативной направленности, реальными носителями которой 
выступают личностные свойства, получившие законченное выражение в виде и характере 
преступного деяния, являющегося основным мерилом ее глубины и силы» [5]. 

Согласно криминологическим исследованиям и статистическим данным: 
- среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин; 
- возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о 

криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей 
различных возрастных групп. Уже давно криминологией установлено, что лица 
молодежного возраста чаще совершают преступления агрессивного, импульсивного 
характера. Лица же старших возрастов действуют более обдуманно, в том числе и с точки 
зрения возможных последствий подобного поведения. Ведь несомненно, что именно 
возраст во многом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интересов, 
образ жизни. И это не может не сказываться на противоправных действиях. Наиболее 
часто совершают преступления лица в возрасте 18-40 лет - это примерно 70-75 %. При 
этом чаще всего совершаются преступления лицами в возрасте 25-29 лет, далее следуют 
18-24, 14-17 и 30-40 летние. Реже всех преступления совершаются лицами старше 50 лет. 
Наибольшую криминальную активность проявляют преступники до 24 лет и, как правило, 
в этом возрасте чаще всего совершаются кражи, угоны автотранспорта, хулиганство, 
изнасилования [6]. В возрасте после 30 лет чаще всего совершаются экономические 
преступления; 

- немалое влияние на формирование личностных качеств оказывают и семейное 
положение, и воспитание. Криминологические исследования показали, что более 
половины всех преступников холостые (или не замужем). Связано это с тем, что брак, 
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семья обладают сильным моральным и социальным мобилизующим потенциалом. Кроме 
того - фактические брачные отношения родителей, неполные семьи, раздельные бюджеты 
родителей, низкий уровень культурных отношений в семье, наличие в ней стереотипов 
правонарушающего поведения, один ребенок в семье или наоборот много детей или 
детдомовское воспитание - все это, несомненно, влияет на формирование личности 
человека; 

- уровень образования преступников, как правило, довольно низок. Они в основном 
имеют незаконченное высшее образование. Незначительную долю составляют 
преступники с высшим образованием, обычно это должностные преступники. Ниже всего 
уровень образования у лиц, совершивших убийства, разбои, хулиганство; 

- если исходить из принадлежности того или иного преступника к определенной 
социальной группе, то около 50% составляет доля рабочих. По сравнению с ней доля 
других социальных групп значительно ниже. Хотя преобладание рабочих среди 
преступников объясняется скорее не только принадлежностью человека к этой 
социальной группе, но такими факторами как низкий уровень образования, культурного 
сознания; 

- отличительным признаком личности преступника является уклонение от такой 
социально полезной деятельности как труд, учеба. По статистике около 30 % задержанных 
преступников, будучи трудоспособными, на момент совершения преступления были не 
работающими или не учащимися. Если же они работают, то их трудовая деятельность 
имеет свои особенности. Обычно выполняемая ими работа характеризуется низким 
уровнем квалификации, частой сменой места работы, кроме того, нередко она сопряжена с 
недобросовестностью исполнения обязанностей, прогулами и т.д. Современная жизнь 
выявляет дополнительные факторы, также влияющие на личность преступника. Имеется в 
виду безработица, миграция, национализм, этнические конфликты и т.д. Нельзя отрицать, 
что эти явления отражаются на индивидуальном уровне: 

- среди характеристик личности преступников необходимо обратить особое 
внимание на такие, как характер и длительность преступной деятельности. 
Преобладающую часть преступников составляют убийцы, воры, хулиганы, разбойники, 
грабители, мошенники, насильники. Такие показатели как рецидив, совершение 
преступления в группе, а также криминальный профессионализм и др. варьируются в 
зависимости от возраста совершения первого преступления, отбывание наказания в 
местах лишения свободы, характер преступления. Согласно уголовной статистике около 
четверти среди выявленных преступников ранее совершили преступление. Из них 
примерно 30 % осуществляли преступные действия в группе. Очень высокий уровень 
рецидива (смешанного) наблюдается у лиц, совершивших умышленные убийства, тяжкие 
телесные повреждения (около 40 %), а также грабежи, разбои (около 35 %). Групповая 
деятельность характерна для лиц совершающих разбои - до 70 %, кражи, грабежи - до 50 
%, изнасилования - до 40 %. До 80 % несовершеннолетних преступников совершают 
преступления в составе группы; 

- среди криминологических особенностей лиц, совершивших преступление, можно 
выделить такую, как особое отношение к закону. Нельзя сказать, что они их плохо знают. 
Наоборот, многие отличаются большими правовыми познаниями, но ошибочно 
предполагать, что правонарушителя лучше знают уголовный закон, чем другие граждане. 
Причины у этого явления следующие: 

1. До совершения первого преступления и его раскрытия правовая 
осведомленность правонарушителя ничем не отличается от правовой осведомленности его 
ровесников; 

39 
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. №4, 2016 ж. 
 

2. Полученные им до и после преступления знания случайны и бессистемны, резко 
ограничены личным опытом либо опытом окружающих [7]. 

Все вышеназванные особенности личности преступника имеют, прежде всего, 
статистическое значение и свойственны преступнику как научному понятию. Сложно 
встретить преступника, который обладал бы всеми вышеперечисленными чертами. 
Следовательно, можно сделать вывод, что разным преступникам присущи названные 
признаки в различной мере. 

В заключение надо подчеркнуть, что рассмотренные особенности обобщённого 
«портрета» лиц, совершающих преступления, позволяют определить степень типичности, 
распространённости определённых свойств в контингенте лиц, совершающих 
преступления, но не заменяет результатов детализированного изучения личности 
преступников при решении различных задач предупредительной деятельности. Данная 
обобщённая характеристика не всегда и не во всём совпадает с результатами такого 
изучения, но служит лишь исходной базой для него. В то же время обобщённая 
характеристика особенностей личности преступника необходима для планирования и 
организации предупредительной деятельности на уровне крупномасштабных социальных 
и специальных мер. Разработка портрета отдельных категорий преступников (убийцы, 
вора и др.) дала меньше общих типичных совпадений (примерно в четырёх случаях из 
пяти) [8]. 

Но возникает один парадокс: вокруг нас много людей, которым свойственны 
вышеперечисленные признаки, но они не совершают преступления. Так в чем же дело?! К 
сожалению, современная наука не может пока ответить на этот вопрос, хотя большинство 
специалистов все же настаивают на том, что в личности преступника эти качества 
копятся, приобретают какую-то критическую массу, которая в итоге толкает к 
совершению преступления. Это качество получило название «криминогенность личности 
преступника». 
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Summary  
In article relevance of studying of a psychological portrait of the criminal and feature of 

investigation of a crime is considered.  
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫҚТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА 
ҚОЛДАНЫЛЫТЫН САЛЫҚ САНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ОРЫН АЛҒАН 

КЕМШІЛІКТЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Худайбергенова С., 
магистрант, Қайнар академиясы 

 
Мақалада Қазақстан Республикасында салықтық құқық бұзушылыққа 

қолданылытын салық санкцияларының орын алған кемшіліктері мен оларды жетілдіру 
жолдары туралы қарастырылған. 

Түйін сөздер: салық, құқық бұзушылық, салық санкциялары, кемшіліктер, жазалау. 
 
Мемлекеттің ірге тасы салық және салықтық төлемдерден құралады. Ал 

бізде,алғашқы жылдары салық және салық салуға аса мән берілмеді. Салық және 
салықтық төлемдер еліміздегі мемлекет бюджетінің түсімдерінің 80 %-ын құрауда. Осы 
қаржы бюджетке дұрыс түсу үшін салық заңының бұзылмауын, оның дұрыс орындалуын 
қадағалау қажет. Бұрыннан кележатқан адамзат қоғамына тән қылмыскерлік, заң 
бұзушылық тағы басқа да келеңсіз жағдайлар орын алуда. Бұған Шыңғысхан: 
«Жазаланбаған кінә - қайта бір кінә тууына себепкер болады ,- дегендей, заң бұзған 
адамдарын бұрыннан бері жазалап келген. Ал салық санкцияларын қолдану деп - салық 
заңын бұзғандарды, бюджетке төлеуге тиісті міндетті төлемдерін уақтылы , толық, дұрыс 
төлемегендерді, салықтық төлемдерден жалтаруға тырысқандарды әртүрлі әкімшілік 
жазалауларды қолдануды айтамыз. 

Көптеген мамандардың пікірінше, мемлекетте салықтар мен төлемдерді жинау 
деңгейін тек фискалды органдардың жүргізетін қатаң бақылауына ғана емес, сонымен 
бірге, сәйкесінше заңды жетілдіруге сүйене отырып көтеруге болады. Салық заңын 
жетілдіру салық төлеушіге қысым жасамайтын салық салуға бағытталуы керек. 

Қазақстан Республикасының Салықтық Кодексіндегі көптеген кемшіліктердің 
болуына мынадай жағдайлар әсер етті: 

1) салық заңының жиі өзгертілуі, бұл өз кезекте салық 
органдарымен салық төлеушілердің әрекеттеріндегі 
түсініксіздіктеріне әкеледі; 

2) салық заң нормаларын орындауына жағдай жасайтын жаппы 
халықтық сипаттағы қосымша ақпараттардың жоқтығы. 

Салық қызметі - өте жеңіл тілмен жазылған және салық төлеушілердің салық заңы 
нормаларын орындауда қолайлы жағдай жасайтын түсіндірме ақпараттарды құрумен оны 
таратуды өз міндеті ретінде есептеу керек. 

Кез келген салық жүйесіне тән қасиет - ол салық салудың ауыртпалығы болып 
табылады. Экономист М.Оспановтың ұсынған оңайлатылған әдісті пайдалана отырып, 
жиынтық салық салық ауыртпалығын есептеу арқылы Қазақстанда бұл көрсеткіштің өте 
жоғары деңгейде тұрғанына көзімізді жеткізуге болады. Бұндай ауыр салық 
ауыртпалығының болуы - кәсіпкерлік қызметінің дамуына және инвестициялық 
белсенділіктің жоғарлауына кедергі жасайды. 

41 
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. №4, 2016 ж. 
 

Бірақ та, капитал салымдарына бағытталған кезкелген инвестицияларды салық 
салудан босату - бұл мәселені шешудің амалы болын табылмайды. Инвестициялық 
кешенінің нақты мүмкіндіктерін ескере отырып, мемлекет тарапынан саны жағынан 
шектелген және накты бір объектілер мен кәсіпкерлік қызмет саласына ғана құйылатын 
инвестицияларға қолдау көрсетілуі тиіс. 

Жалпы, экономиканың дағдарыстық жағдайынан шығуына жағдай жасайтын салық 
саясатының мынадай бағыттарын атап көрсеткен жөн: 

- салық заңы мен салықтық есеп беруді стандарттау бойынша жасалатын шаралар; 
- сауда мен қызмет көрсету саласында, кіші кәсіпорындарға салық салудың жеңілдік 

беру тәртіптемесін енгізу; 
- банктік - несие жүйесімен тиімді өзара іс-қимылы, несие мекемелері мен 

инвестициялық мақсатында ұзақ мерзімді ссудаларды пайдаланатын кәсіпорындарға 
артықшылықтар беру; 

- шығындар деңгейіне, өнімнің өзіндік құнына шығындардың дұрыс енгізілуіне, ірі 
салық төдеушілердің қаржылық қызметінің нәтижелеріне бақылау орнату (мониторинг); 

- басым салалардағы кәсіпорындар мен өндірістердегі жеңілдік беру арқылы салық 
салынуын алып тастау; 

- жанама салықтардың үлесін біртіндеп шектеу; 
- экономика салаларында қосылған құн салығының сараланған ставкаларын енгізу 

болып табылады. 
Бұндай бағыттарды іске асыру біздің ойымызша, мемлекеттің қаржы ағындарында 

салық саясатының реттеуші және бақылаушы рөлін арттырады. 
Салық қызмет органдарымен жүргізілетін экономикалық - бақылау жұмысы - салық 

телеушілердің салық заңын орындамауын, салықты төлеуден қасақана жалтаруын 
көрсетеді. Сондықтан, салықтардың толығыменен және уақтылы түсуін камтамасыз ету 
үшін салық органдарымен есептелінген сомалар мен салық бересі сомаларын өндіріп алу 
жағынан үнемі жұмыс жүргізіліп отырады. Бұл мәселені шешу мақсатында мынадай іс-
әрекеттер жасалынып отыр: 

- әрбір ірі салық төлеушіге салықтық бөлімдерінің жұмыскерлері бекітілген; 
- акцизделетін өнімді шығаратын әрбір жеке кәсіпорында акциздік постылар 

құрылған; 
- бюджетке салық бойынша берешегі бар кәсіпорындардың банк мекемелеріндегі 

әрбір есеп айырысу шотына бақылау орнатылған; 
- қаскүнемдік салық төлеушілердің мүлкінің тізімдемесі жүргізіледі; 
- берешектің өтелу есебіне тізімдемеге жазылған мүлікті сату; 
- борышкер кәсіпорындардың дебиторларының есеп айырысу шоттарына өкімдер 

пшғару; 
- қолма-қол айналымы бар кәсіпорындардың қолма-қол ақша қаражаттарын алу және 

оның есебінен берешектерін өтеу. 
Салықтық әкімшілік ету жүйесін қайта кұру мен реформалау бүгінгі күні фискалды 

саясатының басгы мақсаттарьшьщ бірі болып табылады. Бұл мақсат өздігінен өте 
ауқымды болып табылады, сондыктан, оған жету үшін бірқатар жылдарды кажет етеді. 

Салықтық әкімшілік ету тиімді болу үшін, орталық аппаратқа мынадай міндеттер 
жүктелу керек: 

1) Стратегияны жасау, оны орындау тәртібін құру және басқару. Әрбір салық 
функциясы орталықтан бағытталып, онымен бақылануы керек. Іс жүзінде ол бір жағынан, 
стратегиялық жоспарларды жасауды, екінші жағынан, ол қысқа мерзімді жоспарлы іс-
әрекеттерді жасауды білдіреді. Төмен деңгейдегі қызмет ететін бөлімшелерге үнемі 
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бақылау жүргізіп отыру. Бұл әрине, орталыққа жоспарларға уақытында түзетулерді енгізіп 
отыруына мүмкіндік береді. 

2) Декларацияларды, түсіндірме материалдарды жасау. Басқа дамыған елдеріндегі 
салық қызметі органдарының ең басты мақсаттарының бірі - ол салық төлеушілерді 
жеткілікті түсіндірме ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Ережелердің жай, 
түсінікті тілмен жазылған әдістемелер және көптеген нақты өмірдегі мысадцармен 
жазылған қосымшалармен біріге отырып толтырылса, онда салық төлеушінің салық заңын 
орындауына жол беріледі. Сондай-ақ, салық төлеушінің туындаған белгілі бір сұрақтарын 
түсінуге көмектесетін әртүрлі көмекші әдебиеттерді баспаға шығару керек. Бірақ, 
өкінішке орай, біздің елімізде бұндай шаралар әлі қолданылып жүрген жоқ. Неліктен 
алдыңғы қатарлы елдерінде салық қызмет орғаңдары салық төлеушіге осындай ақпаратты 
құруға, салық заңының нормаларын орындауын жеңілдетуге көп көңіл бөледі. Өйткені, 
салық заңының нормаларын сақтауы қажетті деңгейде болу үшін, осындай бағыттағы 
жұмыстар көп жасалуы тиіс. Бұның нәтижесі салық түсімдерінің өсуін береді [1]. 

3) Нормативтік және нұсқаулық материалдарын дайындау. Алдыңгы қатардағы 
елдерінде бұндай материалдар құқық және бухгалтерлік есеп саласында істейтін көптеген 
мамандарымен жасалынады. Қазақстанда да салық мәселелері бойышпа көптеген 
ережелер мен нұсқаулықтар жасалынады, бірақ та олардың жасалуына санаулы не 
шектеулі адамдар қатысады. Сондыктан, бұл мәселе бойынша біздің ұсынатынымыз - ол 
бұндай материалдарды дайындап шығаруына көптеген білікті мамандарды қатыстыру 
керек және олар салық төлеушіге түсінікті және қарапайым тілмен жазылуы керек. 

4) Оқытуды ұйымдастыру. Жаңа заманның талабына сай ескі жүйе бойынша жұмыс 
істеп келе жатқан салық қызмет органдарын оқыту нәтижесінде ғана оның 
кәсіпқойлығына жетуге болады. Жаңа өзгерістер енгізілген сайын, кадрларды кәсіпке 
даярлау керек. Кадрларды қайта даярлау - ол салықтарға әкімшілік етудің тиімді шарты 
болып табылады. 

Соныменен, әкімшілік ету сапасына айыппұл санкцияларының сомасымен көлемі 
байланысты болады. Өтпелі кезеңде, айыппұл санкциялары туралы мәселесі өте даулы 
мәселе болып табылады. Әртүрлі себептерге байланысты, көп жағдайда кәсіпорындардың 
салықтық төлемді төлеу кезінде жеткілікті қаражаттары жоқ болады. 

Ал айыппұлдар мен өсімақыларды есептеу 
- кәсіпорындардың бюджет алдындағы берешектерін одан ары көбейтеді. Және де 

айыппұл санкциялары инфляциялық үдерісіне жағдай жасайды. 
Бюджеттің кіріс жағын толтыру мақсатында кәсіпорынның қызметін талдау 

мәселесіне аса көп көңіл бөлініп отырған жоқ. Кәсіпорындар салықтан жалтарудың не бір 
әдістерін қолдана бастады. Сондықтан, біздің елімізде АҚШ-тың салық төлеуге бақылау 
жүргізудің әдістерін қолдануға ыңғайлы: ақша айналысына талдау жасау, мүлікке, ақша 
ағындарына талдау жүргізу. 

Салықтық әкімшілік ету институты салықты төлеуден жалтарушылықты анықтау 
жөнінде басқа органдармен бірлесе отырып белсенді түрде өзара іс-қимыл жасауы керек. 
Атап айтқанда, салық полициясымен, кеден комитетімен, нотариалдық контораларымен, 
жол полициясымен, статистикалық органдарымен, банктік жүйемен және т.б.-ларымен 
өзара әрекеттесуі керек. 

Біздің ойымызша, банктер салық комитеті органдарын ірі мөлшердегі ақша 
қаражаттарының аударылуы туралы, күдікті операциялардың тіркелуі туралы хабарлап 
отыру керек. 

Салықтық даулардың ерекшелігі Салық Сотының құрылуын талап етеді. көптеген 
дамыған елдерінде қаржылық, салықтық соттар бар. Салық сотында қарастырылатын істер 
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салық салумен байланысты мәселелердің дұрыс талқылануына, салық заңының 
механизмін дұрыс қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл қарастырылып отырған мәселе 
бойынша қол жеткізгеніміз -ол біздің елімізде бүгінгі күні экономикалық соттың 
құрылғаны жөнінде айтып кетуге болады. Біздің ұсынатынымыз - экономикалық сотты 
емес, салықтық дербес сотын құру болып табылады. 

Қабылданған жаңа салық кодексіне тоқталатын болсақ: ол салық органдарының 
қызметін ары қарай жетілдіруіне, олардың жүргізетін жұмыстарының ашық болуына, 
салық төлеушілер мен салық органдары арасындағы өзара қарым-қатынастың 
жақсаруына, салық салуының оңайлатылуына, салық мәдениетінің көтерілуіне және 
салықтық тәртіптіліктщ күшеюіне жағдай жасауы керек. Әзірше, ол өзінің жеткілікті 
нәтижесін беріп отырған жоқ. Ол үшін оны жетілдіру жағына біздің үсынып 
отырғанымыз: салық ставкаларын төмендету, салықтар түрлерін қысқарту, салықтардың 
жиналуына қатаң бакылау орнату. Бүл жерде, бюджеттің кіріс жағын толтыру - тек 
салықтарды төлемегені үшін қаржы санкцияларын күшейту жолымен ғана шешіледі деген 
пікір қалыптаспауы керек. 

Сондықтан, біздің ойымызша, салық салу заңын жетілдіру екі бағытта жүргізілуі 
керек: 

1) Қаржы ресурстарының бюджетке түспеу себептерін анықтап жою, салықтар мен 
алымдардың құрылымын жеңілдету;  

2) Салықтан жалтарудың тиімсіздігін қамтамасыз ететін заңды күщейту. 
Тағы бір қарастыратын мәселеміз - ол салық органдарының салықты телеу мерзімін 

ұзарту болып табылады. Бұл мәселе қайта қарастырылып, жетілдірілуі керек. 
Тәжірибеде дөлелденгендей, бұл уақыт аралығында кәсіпорын өз мүлкін елден 

шығарып алуға үлгірсді, ал одан кейін оньщ ізіне түсу қнынға түседі. Сондықтан, мүлікті 
елден шығарып алуға көмектесетін салық кызметкерлерінің жауапкерпшгігін күшсйту 
керск, кәсіпкерлердің бұндай іс-әрекеттерін алдын-ала болдырмау керек. Салық 
органдары тыйым салынған мүлікгі мол жауапкершілікпен бағалауы және ол мүліктің тез 
арада сатылуында қызығушылық білдіруі тиіс. 

Мынадай қорытындыға келуге болады: салықтан жалтару - ол экономикаға тән 
құбылые және оны мүлдем жою мүмкін емес, бірақ та белгілі бір деңгейге көлемін 
кысқартута болады. салықтан жалтарушылардың өсу ықтималын төмендетуді - салық 
ауыртпалығын твмендету арқылы, бәсекелестікке қабілетті өнім шығаратын отандық 
тауар өндірушілерге салықтық преференциялар құру арқылы жүзеге асыруға болады. 
Бюджеттік кірісінің жетіспеушілігін мынадай жолдармен жабуға болады: 

Біріншіден, өндірістік емес сипаттағы мемелекеттік шығындарын бірден қыскарту; 
Екіншіден, табыстарын касақана жасырғаны үшін, оларды шетел банктерініц 

шоттарына аударғаны үшін жауапқа тартуды күшейту. 
Яғни, бюджеттің дұрыс жұмыс атқаруы - салықтар, алымдар және басқа да міндетті 

төлемдердің үнемі және уақтылы түеуіне байланысты. 
Біздің ойымызша, салық бересін қысқартудың едәуір тиімді жолдарын іздестіру 

қажст. Мыеалға, салықтар мен төлемдердің уақтылы бюджетке аударылуына үнемі 
бақылау жасап отыру, салық бересінің пайда болу себептерін талдай отырып, оларды 
жою, кең түрде түсіндірме жұмысын жүргізіп отыру шараларын келтіруге болады. 

Әртүрлі әдістерді пайдалана отырып, олардың ішінен ең тиімдісін қолдану керек. 
Және бұл шараларды біртіндеп қолдануымыз қажет. 

Бүгінгі күні салық органдарының жүргізіп отырған экономикалық жұмыстарының 
жаңа бағыты болып - ірі кәсіпорындарға мониторинг жүргізу. Мониторинг - ол 
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экономикадағы жағымсыз жағдайлардың уақытында анықталуын және жоюлуын 
қамтамасыз ету үшін жыл ішінде ірі кәсіпорындарға қадағалау жасау жүйесі. 

Мониторинг ірі кәсіпорындардан ақпаратты жинау және оларды электронды түрде 
Мемлекеттік Кірістер Министрлігіне жіберу арқылы жүзеге асырылады. Онда әрбір 
кәсіпорынның негізгі экономикалық, бухгалтерлік және салықтық көрсеткіштері бойынша 
деректер базасы құрылады. Мониторинг бізге салықтық түсімдердің едөуір бөлігін 
қамтамасыз ететін салық телеушілері туралы айқын ақпарат алуға мүмюндік береді. 

Әрбір салық төлеуші құқығының бұзылғанын қорғау үшін еотқа шагымдануға 
құқыяы. Салық төлеуші салық қызметі органы шешімін сотқа шағьшдануға құқылы: 

1) салық тексеруі актісі бойышпа, хабарламаға салъщтық, өсімпұлдар мен 
айыппұлдар есептелген сомасы бөлігінде ; 

2) салық тексеруі хабарламасы мен актілеріне салық қызметі органдары лауазымды 
адамдарының әрекеті бөлігінде. 

Сотқа берілетін талаптары үшін арызданушы мемлекеттік баж төлейді. Мемлекеттік 
баж - уәкілдік берілген мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдарының заңдық 
іс-әрекет жасағаны үшін немесе құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем [2]. 

Мемлекеттік баж мөлшері Салық Кодексінде анықталып, сотқа берген талаптармен 
анықталады: 

1) - мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының жеке 
тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіретін заңсыз іс-әрекетіне шағымдардан - аек-тің 30 
%-ы; 

- мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының заңды 
тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіретін заңсыз іс-әрекетіне шағымдардан - аек-тің 
500 %-ы; 

2) мүліктік сшіаттағы талап арыздардан: 
жеке тұлғалар үшін - талап қою сомасының 1 %-ы; заңды тұлғалар үшін - талап қою 

сомасының 3 %-ы; 
3) салық тексеруі актілері бойынша, хабарламаларға дауласу туралы талап 

арыздардан: 
- жеке кәсіпкерлер мен шаруа (фермер) қожалықтары үшін - есептелген салық пен 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер (өсімпұлдарды қоса) сомасының және 
хабарламада көрсетілген айыгшұлдардың 0,1 %-ы; 

- заңды тұлғалар үшін - есептелген салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер (өсімпұлдарды қоса) сомасьшың және хабарламада көрсетілген айыппұлдардың 
1 %- 

Мемлекеттік баждың бұндай ставкалары салық төлеушінің сотқа шағымдану 
ниетінен, шағымдану құқыгын пайдалануынан айыруы мүмкін. Мысалға, тексеру 
нәтижесінде салық төлеуші - заңды тұлғаға 1 млн. сомаға хабарлама жіберілді делік. 
Салық төлеуші сот тәртібімен өз құқығын қорғау мақсатында шағымдану арызын беру 
үшін мемлекеттік бажды 10000 тенге мөлшерінде төлеуі тиіс.(1000000*1%) 

Яғни, салық органының хабарламасында көрсетілген сомалар жоғары болған сайын, 
салық төлеушінің қорғаусыз қалу қауіптігі өседі. Сондыктан, мемлекеттік баж 
ставкаларын төмендету мәселесі туындап отыр. 

Жалпы, шетелдік тәжірибеде қарастырып өткендей, біздің елімізде репрессивті 
шараларын емес, превентивті шараларын жетілдіру керек. Бұл жағдайда, қоғамның 
салықтық мәдениетін көтеру қажет. 
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 Қазақстанда бұл мәселелерді шешудің әдістерінің бірі - ол салық заңын түсіндіру 
жағынан телефон арқылы қызмет көрсетуді енгізу, сондай-ақ, салықтық ақпаратты 
таратудың басқа да арналарын құру. 

Декларацияларды телефон қызметі арқылы тапсырудың шетелдік тәжірибесі 
мынадай артықшылықтарын көрсетеді: 

- қарапайымдылығы, қол жеткізулігі және жедел түрде пайдалануы (декларацияны 
тапсыру он минут алады, бұл жүйе аптасына 6-7 күн істейді, күніне 24 сағат істейді); 

- уақыттың аз жұмсалынуы және қосымша қаражаттарын қажет етпеуі (жол жүру 
ақысы, пошталық шығындар және т.б.); 

- салық сомаларын төлеу, қайтару бойынша қажетті ұсыныстарын алу (екі аптаның 
ішінде); 

- қауіпсіздігін қамтамасыз ету, яғни салық төлеушіге арнайы кодын беру. 
 Бұндай жүйемен жұмыс істеуге тек өзін адал салық төлеушілер ретінде, салық 

заңын бұзбайтын салық төлеушілер ретінде бекіткен салық төлеушілер шақырылады. 
Бұл жәйттар Қазақстан Республикасындағы шешілмеген салықтық мәселелерге жаңа 

тұрғыдан қарауды талап етеді. 
Атап айтқанда, ол салық қызметкерлері арасында лауазымдық қылмыстарын және 

жемқорлыққа батқан топтарды анықтау мақсатында құрылған қаржы полицияның қол 
астындағы ішкі қауіпсіздік бөлімшелерінің жұмысын дамыту қажет. Бүл жерде шетелдік 
тәжірибедегі мамандардың «өтеушілігің туралы айтып кетуге болады. онда аппараттың 
еңбекақысы - аппараттағы салық жұмыскерлерінің санының жұмыс басты адамдардың, 
салық төлеушілердің және салық түсімдерінің көлеміне ара қатынасымен анықталады. 
Салық қызмет органдары сонғы 3-5 жыл аралығында барлық салық төлемдерін уақтылы 
және адал түрде төлеген силы да құрметті азаматтардың ішінен таңдалынады. 

Қазақстанда әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын превентивті шараларын 
дамыту керек. Біздің елімізде көбінесе салық берешектері салық заңын толығыменен 
білмегендіктен, салық заңының күрделілігінен туындап отыр. Сондықтан, салық 
төлеушілерге жақсы жағдайлар жасалу керек. Мысалы, Испания елін алатын болсақ, 
Қазақстанда да телефон арқылы салық төлеушілерге көмек көрсетуді, салық төлеушілерге 
көмек беретін арнайы бағдарламаны құруға болады.Көптеген дамыған елдері сиякты 
салықтық бұзушылықтарды анықтауда компьютерлік жүйені дамытуымыз керек және де 
салық органдарының құзыретін көтеріп, олардың жемқорлыққа бармау жағдайларды 
жасау керек [3]. 
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In article shortcomings of tax sanctions and a way of their improvement are considered. 
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Мақалада сотқа дейінгі тергеу сатысындағы қорғаушының құзіретін кеңейту 
мәселелері және аталған мәселені шешу жолдары қарастырылады. 

Көтеріліп отырған мәселе – бұл қылмыстық процестің екі маңызды субъектісі: 
қорғаушы - адвокат пен жәбірленушінің келешектегі рольдік функцияларын прогрессивті 
және оңтайлы етіп шығару. 

Түйін сөздер: қорғаушы, дәлелдемелер, адвокаттық тергеу, адвокаттық қызмет, 
тергеу, жәбірленуші. 

 
Дәлелдемелерді жинау арқылы жүзеге асырылатын қорғаушының дәлелдеу 

процесіне қатыспауынсыз процессуалдық теңдікке қол жеткізу және күдіктінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мүмкін емес. Адвокат Қазақстанның қылмыстық іс 
өндірісінде көлемді құқықтарға ие болуы керек. Қорғаушының дәлелдемелерді жинау 
бойынша құзыретін бекітетін ҚР ҚПК-нің 122 бабының 3-тармағының нормасынан 
адвокаттар шын мәнінде тиімді дәлелдемелерді жинау бойынша ауқымды құзыретке ие 
болған екен деп қаламыз. Алайда тәжірибе барысында, бұл құқықтарды жүзеге асыруда 
қорғаушыларда бірқатар қиындықтар туындайды.   

 Ең біріншіден, бұл заттарды, құжаттарды және басқа да мәліметтерді алу кезінде 
туындайтын мәселе. Аталған нормадан келіп шығатыны, ҚР ҚПК-сі бұл заттардың, 
құжаттардың, мәліметтердің сипатын да, оларды алудың және бекітудің қажетті шегін де 
ажыратып көрсетпейді. Бұл тәртіп тек қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар 
үшін көзделген. Бұндай белгісіздік осындай мәліметтерді қылмыстық істің 
материалдарына қосу бойынша көптеген дауларға алып келіп, өз алдына айыптау 
тарапынан дәлелдемелерді жинау және ұсыну құқықтарының теңдігін бұзады. Көп 
жағдайда сотқа дейінгі тергеу органдары адвокатқа бұндай мәліметтерді іске қосудан 
негізсіз бас тартып, олардың процессуалды емес түрде алынғандығын алға тартады. 
Қорғаушымен дәлелдемелерді жинаудың басты мәселелерінің бірі болып «тұлғалардан 
олардың рұқсаты бойынша сұрау алу болып табылады». ҚР ҚПК-сі «сұрау алудың» 
түсінігін, оны жүргізудің негіздері мен өткізу тәртібін, ақпаратты бекітудің түрлерін ашып 
көрсетпегендіктен, мәліметтерді істің материалдарына қосу қиындық туғыза отырып 
адвокаттың дәлелдемелер беру құқығын бұзатындықтан, бұл қылмыстық іс жүргізудің 
жарыспалығын бұзады. Тәжірибеде тұлғадан алынға жауаптықылмыстық іске қосу 
қиындық туғызады. Тұлғалардан олардың рұқсаты бойынша қорғаушының алған жауабы 
конституциялық түрде кепілденбеген, алайда егер қорғаушы жауап алу нәтижесінде алған 
мәліметтерін іске қосуға мүмкіндік алмаса, бұл қорғану құқығын толық жүзеге асыруға 
мүмкіндіті шектейді. Дәлелдемелер түрінде беріле алатын және олардан тек нақты 
талаптарға сәйкес келмеген жағдайда бас тартуға болатын адвокаттың тұлғадан жауап 
алуын процессуалды түрде бекіту қажет деп санаймыз. Бұл шаралар қорғануға деген 
құқықтың кепілдігін және айыптау тарапынан сайысушылықты қамтамасыз етуге тиіс. 
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Егер қылмыстық іс жүргізу кезеңінде адвокат тергеу органдары сияқты дәлелдемелерді 
толық қанды жинау кең қолданыс тапса айыптау жағы мен қорғану жақтарының 
құқықтары толық сақталар еді. Заң шығарушының сотқа дейінгі тергеу сатысында 
адвокатқа кылмыстық іс бойынша анағұрлым белсенді қатысу құқығын беру мүмкіндігі 
бұл шешімді қолдайтын тараптардың үмітін ойдағыдай ақтамады. Дәлелдемелерді жинау 
және оларды ұсынуда қорғаушыға қылмыстық қудалау органдарымен бәсекелесу 
мүмкіндігін беріп көру әрекетінің өзі еліміздің тарихи қалыптасқан қылмыстық іс 
жүргізу құқығында жүзеге асыруға қиын құбылыс. 

Бұл мәселенің тарихи аспектісіне жүгіну оның тарихын, маңызын, шешу жолдарын, 
соның ішінде әрекет етуші қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіруде әрекеттер 
жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, біздің ойымызша ҚПК-не «адвокаттық тергеу» 
түсінігін енгізіп, дәлелдемелерді жинаудағы қорғаушының әрекеттерін нақты бекіту 
керек. Қазіргі таңда адвокаттық тергеудің концептуалды негіздері қалыптасты деген 
мәлімдеме жасауға болады: конституциялық (кәсіби заңды көмек алу құқығының 
қағидалары, кінәсіздік презумпциясы, қылмыстық сот өндірісінің және тараптардың 
теңдігі қағидасы); ұйымдастырушылық-құқықтық (заң шығарушымен адвокаттық қызмет 
туралы заңның қабылдануы); процессуалды (қорғану құқығының қағидаларын, 
қылмыстық іс жүргізудегі жеке бастамашылықты, қорғаушының дәлелдемелерді жинау 
құқығын, адвокаттық қорғауды заңға сәйкес құралдары мен әдістерін бекіткен жаңа ҚПК 
қабылдануы); әдістемелік – тактикалық (жалпы қылмыстық іс бойынша кәсіби қорғауды 
жүзеге асырудың тактикасы мен әдісін адвокаттың өзінің анықтау құқығы). Көршілес 
Ресейдің қылмыстық іс жүргізу құқығында адвокаттық (қатарлас) тергеу туралы сөз 
бұрыннан қозғалып келе жатыр. Осылайша, Н. К. Горя мен В. Т. Томин демократиялық 
реформалардың бас кезінде қорғаушыға «қатарлас тергеуді» жүргізу құқығын беру 
қажеттілігін айтып, жеке айыптау істері бойынша жәбірленуші өкілінің құзыреті одан да 
зор болу керек екендігін ойға салған. Егер бірінші жағдайда тергеу айыпталушының 
мүддесіне қатысты болса, екіншісінде – қылмыс құрбанының мүддесін қорғаған. 
Мәселенің мұндай шешімін табу қылмыстық процестегі әр түрлі субъектілер және 
функциялармен ұштасты, сондықтан да келешекте қылмыстық іс жүргізу құқығының 
жаңа институтын енгізу қажеттілігін талап етті. Алайда, бұл мүмкінді жүзеге 
асырылмағандықтан оған қайта оралуға тура келеді [1]. 

Көтеріліп отырған мәселе – бұл қылмыстық процестің екі маңызды субъектісі: 
қорғаушы-адвокат пен жәбірленушінің келешектегі рольдік функцияларын прогрессивті 
және оңтайлы етіп шығару. Ол тең тараптардың қатысуымен өтетін қылмыстық іс 
жүргізудің сайысушылық моделіне толықтай келеді. Бұның астарында үлкен мән жатыр, 
өйткені қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың қызметіне дәстүрлі емес түрде қарай 
отырып қылмыстық қудалауға ұшыраған азаматтың құқықтарын жоғары деңгейде 
қорғаудың жаңа түрі мен нысандарын табу әділдікті қамтамасыз етудің бірден-бір 
мақсаты болып табылады [2]. ҚПК тараптардың теңдігімен жүргізілетін сайысушылықтың 
нақты моделін бекітпеді. Бұдан басқа, қазіргі кездегі қазақстандық қылмыстық процесте 
айыптау билігі күштірек, ал қорғаныс тарапы әлсіз, өз құзыретін бұрынғыша тергеушіге, 
прокурорға, сотқа өтініш жолдау арқылы жүзеге асыруда. Сәйкесінше, Қазақстан 
Республикасының жаңадан қабылданған Қылмыстық-процестік кодексі кеңес үкіметінен 
қалған қылмыстық іс жүргізудің инквизициялық моделін оның көптеген 
дикларацияларымен қоса бұза алмады. 

Қазіргі Қазақстандық қылмыстық іс жүргізу теориясында күдікті мен 
айыпталушыны қорғауға қатысты қылмыстық іс бойынша адвокаттың сотқа дейінгі тергеу 
және анықтау кезіндегі әрекеттерін қалай атауға болады деген мәселе туып отыр. 
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Қылмыстық сот өндірісінің тәжірибесіне кірсе де аталған мәселені заң шығарушы 
реттемеген. Сондықтан қорғаушы-адвокаттың сотқа дейінгі кезеңде жүргізген әрекеттері 
басқа нақты атауға ие болуы тиіс.  

Б.Т.Безлепкин қорғаушының дәлелдемелерді жинау құқығын айта отырып оның 
қандай жолмен жүзеге асыру керектігіне тоқталады. Автор басқа процессуалисттерге 
қарағанда қылмыстық іс бойынша қорғауды қамтамасыз ету және құқықтық көмек 
көрсету үшін адвокаттың дәлелдемелерді жинау құқығының ҚПК-не дәлме-дәл болуын 
жоққа шығармайды [3]. Қазақстанның қылмыстық қудалау органдары қорғаушы-
адвокаттың бұл құқығын толықтай мойындамайды. Әсіресе «Қазақстанның Қылмыстық-
процестік кодексінің 122 бабының 3 тармағымен қорғаушының дәлелдемелерді жинау 
құқығы толық реттелмеген, оның мазмұнын ашып қарасақ жиналған мәліметтердің 
процессуалды нысаны жоқ, сондықтан дәлелдемелер мәртебесіне ие емес. Аталған 
құжаттар тек соттың, тергеушінің, анықтаушының оларды іс материалдарына қосу туралы 
шешімінен кейін ғана осындай мәртебе ие болады. Қазіргі таңдағы қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасы адвокаттың толық көлемде адвокаттық тергеуді жүргізуе мүмкіндік 
бермейтінін түсіне отырып, өзінің мазмұны мен мәні жағынан кез келген тергеудің, соның 
ішінде адвокаттың да дәлелдемелерді жинау бойынша процессуалдық әрекеттерді 
жүргізуге берілген мүмкіндіктерге көңіл бөлмеуге болмайды. Әрине, бұның барлығы 
адвокаттық тергеу арқылы жүргізілетін қорғаушы қызметінің атауын, оның жеке 
мүдделерін қорғау мақсатында нақты және тиянақты анықтауды қажет етеді. Бұл қызмет 
заңнамада сәйкесінше атау табуы тиіс. Сотқа дейінгі өндірісте бұл адвокатпен 
жүргізілетін тергеу. Осыдан логикалық түрде оның атауы «адвокаттық тергеу» деп 
аталуы тиіс деген тұжырымға келеміз. Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер базасын 
қалыптастыру бойынша қорғаушының барлық қызметі туралы айтар болсақ, біздің 
ойымызша бұл жерде кінәсіздік презумпциясы, сапалы заңдық көмек алу құқығы, қорғану 
құқығын қамтамасыз ету, қорғаушының құзыреті, тараптардың теңдігі мен сот өндірісінің 
жарыспалығын анықтайтын сәйкесінше тәртіп белгіленген [4].  

Қылмыстық істерде дәлелдемелер жинау бойынша адвокат қызметінің құқықтық 
негізін кеңейтуде ғылыми ізденісті қажет ететін саланың бірі болып отыр. Адвокаттың 
бұл қызметі өз көрінісін сотқа дейінгі өндірісте адвокаттық тергеу институтының 
құзыретін толық мойындаудан табады. Әңгіме қылмыстық іс жүргізу құқығының аталған 
институтының құқықтық базасының келешегін дамытуында және қазақстандық 
қылмыстық іс жүргізудегі сотқа дейінгі өндірісті дамытудың жалпы тенденциясымен 
негізделген. Бұл тенденция, мамандардың ойынша сотқа дейінгі өндіріс кезеңінде 
тараптардың теңдігі және сайысушылықты кеңейтудің қажеттілігінде көрініс табады.  
Қазақстанның қылмыстық іс жүргізуде адвокаттың процессуалдық әрекеттерін 
жетілдіруде келесі көріністер орын алу керек деп санаймыз: 

 1) адвокаттық тергеу институын дамыту;  
 2) қылмыстық сот өндірісінде қорғаушы-адвокаттың мәртебесін жетілдіру;  
 3)жәбірленушінің, қорғаушының және басқа да қылмыстық сот өндірісінің 

субъектілерінің қызметіне қатысты олардың процессуалдық әрекеттері мен нысандарын 
жүзеге асыруды нақтылау.  

Осы аталған көріністер қылмыстық іс жүргізуде сайысушылық қағидасын 
дамытудың негізіне жатады, оларды заңнамада жүзеге асыру арқылы онда болып жатқан 
өзгерістердің демократизмі туралы пікір қалыптастыруға болады. Бұндай өзгерістердің 
бастамасы болып сот өндірісінің жарыспалығы мен тараптардың теңдігі табылады. Жаңа 
ҚПК аталған қағиданы тараптардың жарыспалығы деп көрсеткен (23 бап).Оның ережелері 
сүйенсек қылмыстық сот өндірісі тараптардың жарыспалығы негізінде жүреді, қорғау 
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және қылмыстық істің шешілуі бір-бірінен ажыратылған, айыптау және қорғау тарапы сот 
алдында тең. Аталған баптарда сот өндірісі жарыспалық негізінде жүзеге асады деген 
сөздер құқықтық шындыққа сәйкес келмейді, өйткені сотқа дейінгі кезеңде ол өз көрінісін 
таппаған. Заң тараптардың тең құқылығын қылмыстық сот өндірісінде емес, тек сот 
алдында анықтайды. Бұдан келіп шығатыны, заңшығарушы қылмыстық процесстің  сотқа 
дейінгі кезеңінде тараптардың теңсіздігін нормативті түрде бекітіп қойған деген 
тұжырымға келеміз. Яғни, сотқа дейінгі тергеу инквизициялық, тұлғаның өз құқықтары 
мен бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау бойынша мәртебесін шектеуші болды 
және осылай қала бермекші. Пайда болған қайшылықтар мен әділетсіздікті шешудің 
бірден-бір жолы бір жағынан қылмыстық процестегі жеке бастамашылықты және оны 
жүзеге асырушылардың құқықтық кепілдіктерін кеңейту. Екінші жағынан, айыптау 
немесе күдікті жоққа шығару арқылы нақты қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді 
жинауды жүзеге асыратынқылмыстық процестегі жеке мүддені дамытудың қажеттілігі 
туындайды, себебі анықтаушы, тергеуші, прокурор тек қылмыстық қудалауды жүзеге 
асырады. Мұндай жеке мүдде күдіктіні, айыпталушыны, сотталушынының құқықтарын, 
бостандықтарын, басқа да құндылықтарын объективті емес, біржақты тергеуден қорғау 
қажеттілігінен келіп шығады. Қазақстанның сайысушылық, сот өндірісінің жарыспалығы 
мен тараптардың теңдігін толық қанды жүзеге асыру үшін – айыпталушыны ақтайтын 
немесе жазаға әсер ететін дәлелдемелерді жинау міндетін жүзеге асыратын қорғау 
тарапына тергеу жүргізуге құқықтар беру. Осы жағыдайда ғана қылмыстық сот 
өндірісіндегі айыптау тарапы субъектілерінің және қорғау тарапы субъектілерінің 
мәртебесін тең дәрежеге келтіруге болады. Әрине, бұл жәбірленушінің, азаматтық 
жауапкердің, азаматтық талапкердің құқықтары анықтаушы, тергеуші, прокурор 
тарапынан бұзылған немесе шектелген жағдайда олар тергеу жүргізуді өз өкіл-
адвокаттарына бере алмайды деген сөз емес. Керісінше, осындай өкілеттіктерді оларға 
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес беру керек. Сонымен қатар, сот, 
прокурор, анықтаушы, тергеушіге қарағанда адвокат билік алып жүруші емес екенін естен 
шығармау керек және де бұл оның қылмыстық процестегі роліне, маңыздылығына, 
әлеуметтік-құқықтық мәртебесіне әсерін тигізуде. Өзінің мәртебесі бойынша адвокат – 
азаматтық қоғамның институты болып табылатын және заңды көмекті көрсететін 
кәсіпқойлар, адвокаттар қауымдастығының субъектісі. Осындай жағдайда адвокат өзін 
прокурор, тергеуші, анықтаушымен теңқұқылы дәрежеде болуға үміттенетін құқықтарға 
ие бола отырып, шын мәнінде мұндай теңдіктің жоқ екендігін сезінеді және оны өзгертуге 
ешкім талпыныс білдірмеуде. Саяси билік тарапынан да, құқықтанушылар тарапынан да 
барлық процессуалдық биліктің құралдары мен тетіктері айыптау тарапынан қылмыстық 
қудалауды жүзеге асыратын органдар, лауазымды тұлғалар қолына шоғырлану керек 
деген пікір басым болып тұр. Бұл билікті олар ешкіммен бөліскілері келмейді. Сонымен 
қатар, сотқа дейінгі өндірісіте тараптардың жарыспалылығына бағытталған және ҚПК-тің 
122 бабының 3 тармағында көрініс тапқан кішкентай қадам, прокурорлар мен тергеушілер 
кейбір нашар-жосықсыз адвокаттар өз өкілеттіктерін тергеушімен теңестіруге ұмытылады 
деп алаңдаушылық танытуда. Бірақ, нашар-жосықсыз тергеушілерің бар екенін де естен 
шығармау керек. Міне осылар көп сыңға ұшырауда. Бұндай тергеушілер адвокаттарға 
қатысты «сот» роліне кіріп, оларға дәлелдемелерді жинауға қатысты өз міндеттерін дұрыс 
атқаруға мүмкіндік беремей, тек өздеріне тиімділерін ғана алады. Айтылып отырғанның 
барлығы қорғау тарапына және айыптау тарапының кейбір субъектілеріне (жәбірленуші, 
азаматтық талапкер, жеке айыптаушыға)заң тергеу жүргізу құқығын  беріп, оны жүзеге 
асырудың процессуалдық нысандарын бекіткеннен кейін ғана жойылады [5]. 
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Резюме  
 В статье о расширении компетенции защиты на стадии досудебного следствия и 

рассмотрены пути решения этой проблемы. 
Два наиболее важным субъектом уголовного разбирательства по данному вопросу  

являются: адвокат и будущей роли жертвы в качестве прогрессивных и рациональных 
функций. 

 
Summary  

In an article on expanding jurisdiction to protect the pre-trial investigation stage and the 
ways to solve this problem. 

Two of the most important subject of the criminal proceedings in this matter are: the 
lawyer and the future role 

 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ермекбаева А.Б., 

магистр юридических наук, преподаватель кафедры  
«История Казахстана и права» Академии Қайнар  

Муханбеткерімова  А.А., 
магистр юридических наук, преподаватель кафедры  

«История Казахстана и права» Академии Қайнар  
 

В статье рассмотрены значения исполнительного производства и его этапы, а 
также место и правовая система исполнительного производства в нашей стране.   

Ключевые слова: исполнительное производство, решение суда, судебные акты, 
решение уполномочного органа, нормативно-правовые  акты. 

 
Исполнение судебных решений – важнейший элемент механизма правосудия, от 

которого зависит доверие населения к судебной системе. Авторитет судебной власти 
зависит не только от того, насколько защищены права граждан и юридических лиц в 
вынесенных судебных актах, но и насколько полно и своевременно исполнен данный акт. 
Объективное и справедливое решение суда – главный результат любого судебного дела. 
Однако во многих случаях вынесение судебного акта еще не означает, что нарушенные 
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права восстановлены. Удовлетворение приходит только с приведением судебного акта в 
исполнение [1]. 

Вопросу исполнения судебных решений и других исполнительных документов в 
Казахстане на протяжении последних лет уделяется достаточно много внимания, 
поскольку принимаются действенные меры по совершенствованию законодательства об 
исполнительном производстве, изменению структуры органов исполнительного 
производства, улучшению материально-технического обеспечения судебных 
исполнителей, что значительно облегчает работу судебных исполнителей и дает ряд 
положительных результатов. Тем не менее, проблема эффективности исполнительного 
производства остается актуальной, поскольку надлежащее и эффективное исполнение 
судебных решений является исключительно важным условием для укрепления и развития 
эффективной правовой системы. 

В предшествующих стадиях гражданского процесса право или обязанность 
устанавливаются, в стадии исполнительного производства – они реально осуществляются. 
Законное и обоснованное, но не исполненное решение становится декларативным, 
приводит к кризису доверия судебной власти. 

Принято считать, что стадия исполнения является заключительной и обязательной 
стадией гражданского процесса. Во-первых, она является следствием рассмотрения и 
разрешения гражданского дела, во-вторых, защита субъективных гражданских прав и 
законных интересов находит в ней свое реальное воплощение.  

При исследовании вопросов систематизации законодательства об исполнительном 
производстве нами выявлены совершенно противоположные, полярные мнения ученых-
процессуалистов о месте исполнительного производства в системе права. Если мнения 
одних ученых сходятся на том, что исполнительное производство является составной 
частью гражданского процессуального права, то другие склонны считать, что 
исполнительному производству пора придавать статус самостоятельной отрасли права и 
законодательства. При этом каждая сторона приводит свои научные доводы, которые, на 
наш взгляд, являются достаточно обоснованными.  

Рассмотрим эти положения. В исполнительном производстве действуют многие 
принципы гражданского процессуального права: законность, диспозитивность, 
равноправие сторон, равенство всех перед законом. Особенность исполнительного 
производства проявляется в том, что здесь не действуют принципы объективной 
(судебной) истины, непосредственности, непрерывности. Исполнение нельзя 
рассматривать только как применение мер принудительного характера, направленных на 
выполнение должником возложенных на него обязанностей. Применение мер 
принудительного характера как правовая гарантия исполнения не подменяет собой 
возможность добровольного исполнения, которое прямо предусмотрено 
законодательством. 

Традиционно исполнение рассматривается как стадия гражданского процесса, 
представляющая собой совокупность процессуальных действий органов исполнения и 
всех лиц, участвующих в исполнении, по добровольному и принудительному 
осуществлению (реализации) субъективных гражданских прав и интересов, 
подтвержденных постановлениями судов и других органов. 

Исполнительное производство в основном носит публично-правовой характер, 
регулирование поведения его участников осуществляется преимущественно путем 
предписания. Оно является комплексным правовым образованием, которое соединяет в 
себе нормы различной отраслевой принадлежности, что, в конечном счете, и определяет 
компетенцию соответствующего органа государственной власти. Затягивание исполнения 
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судебного решения в любой сфере пагубно влияет на мнение общества о силе правосудия 
[1]. 

Российские ученые В.К. Пучинский, Ю.К. Осипов считают, что исполнительное 
производство – это стадия гражданского процесса [2, с.53;  3, с.14].  

В современной науке число сторонников данной точки зрения уменьшилось, но 
подобные идеи развиваются в трудах М.С. Шакарян, А.К. Сергун, А.Т. Боннера, Л.Ф. 
Лесницкой, Д.М. Чечота, С.М. Пелевина, А.В. Цихоцкого, Ю.Л. Мареева, И.Б. Морозовой, 
Е.Г. Натахиной и других. Причем мнение указанных российских авторов не изменилось с 
принятием Закона РФ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 года № 119-
ФЗ. 

Например, Л.Ф. Лесницкая пишет, что «принятие самостоятельного Закона РФ об 
исполнительном производстве не означает, что исполнение решений перестает быть 
стадией гражданского, равно как и арбитражного, судопроизводства» [4, с.3-4]. 

В подтверждение своего мнения перечисленные ученые в своих научных трудах 
приводят различные аргументы. Например, возражая против выделения исполнительного 
производства в качестве самостоятельной отрасли права, известный российский 
процессуалист М.С. Шакарян отмечала, что не следует отождествлять отрасль права и 
отрасль законодательства. Признавая законодательство об исполнительном производстве 
комплексным, она относила его к различным отраслям права, в данном случае – к 
гражданскому процессуальному и арбитражному процессуальному праву. Данный вывод 
основывается на следующих положениях: а) основанием возбуждения исполнительного 
производства являются преимущественно постановления судов; б) одним из субъектов 
исполнительного производства является суд, наделенный полномочиями по 
совершенствованию ряда важных действий на этой стадии процесса; в) суд рассматривает 
жалобы на действия судебного пристава-исполнителя, связанные с исполнением 
судебного решения [5]. 

Следует отметить, что в современной юридической науке есть и прямо 
противоположные мнения о месте исполнительного производства в системе права. Так, 
российский ученый Д.Х. Валеев не считает исполнительное производство частью 
гражданского процесса и посвящает этой проблеме ряд своих научных трудов. В качестве 
аргумента он приводит выводы Е.А. Киримовой о том, что каждой отрасли права присуща 
своя функция, свой режим правового регулирования. Одна и та же норма не может 
одновременно регулировать два различных вида общественных отношений. Поэтому одно 
и то же предписание не может быть включено в две различные отрасли права [6]. 

Отсюда следует, что исполнительное производство не может быть частью  
гражданского процессуального права, нормы исполнительного производства не могут 
одновременно регулировать гражданские процессуальные отношения [7, с.8]. 

Соглашаясь в целом с тем, что не следует отождествлять отрасль права и отрасль 
законодательства, можно утверждать, что законодательство об исполнительном 
производстве является комплексным, что свидетельствует о комплексном характере 
соответствующей отрасли права. В свою очередь, гражданское процессуальное 
законодательство выступает комплексным по отношению к исполнительному 
производству.  

Если переложить данное положение к ситуации в Казахстане, то ГПК РК следует 
признать комплексным нормативным правовым актом, содержащим нормы различной 
отраслевой принадлежности, в том числе часть норм исполнительного производства, даже 
если это незначительная её часть. Следовательно, нормы отрасли, регулирующие 
исполнительное производство, содержатся в различных нормативных правовых актах, а 
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именно в комплексном – ГПК РК и специальном – Законе РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей».  

Известно, что в исполнительном производстве исполняются не только судебные 
акты, но и акты других органов, указанных в ст.9 Закона РК "Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей". К ним относятся:  

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов; 
2) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан; 
3) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о 

принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений 
международных, иностранных судов и арбитражей; 

4) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о 
принудительном исполнении арбитражных решений; 

4-1) определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска; 
5) постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении 

в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях; 

6) постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела 
об административных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях; 

7) постановление прокурора о принудительном исполнении его требований; 
8) постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции; 
9) постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при 

совершении исполнительных действий; 
10) постановление частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты 

его деятельности; 
11) предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным 

лицом), уполномоченным налагать административные взыскания; 
11) исполнительная надпись. 
12) постановление суда о наложении ареста на имущество, вынесенное по 

уголовному делу. [8].   
Как видно из приведенного перечня, исполнительное производство используется для 

принудительного исполнения правоприменительных актов различных юрисдикционных 
органов и, соответственно, может быть возбуждено без предварительного рассмотрения 
судом какого-либо гражданского дела. Круг отношений, возникающих в гражданском 
процессе и исполнительном производстве, в этих случаях не совпадает, так как в 
исполнительном производстве имеется качественно иной состав участников, где не все 
являются субъектами гражданского процессуального права. Если исполнительное 
производство считать стадией гражданского процесса, то нарушается юридическая 
целостность гражданского процессуального права как отрасли права ввиду отсутствия 
единства его частей – общей части гражданского процессуального права и 
исполнительного производства как его отдельного института. 

Следует отметить, что судебный исполнитель является самостоятельным субъектом 
отношений, возникающих в исполнительном производстве. В соответствии с 
действующим законодательством суд не дает каких-либо поручений судебному 
исполнителю, а лишь принимает в ходе исполнительного производства некоторые 
определения, например, в случае необходимости принудительного исполнения решения 
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третейского суда. Следовательно, суд выполняет ряд процессуальных обязанностей 
преимущественно надзорно-разъснительного характера, которые затрагивают сферу 
исполнительного производства. Однако эти действия суда осуществляются в рамках 
гражданского судопроизводства и определяются нормами ГПК [7, с.11]. 

Тем не менее, следует признать, что довольно сложно исследовать исполнительное 
производство в отрыве от гражданского процессуального законодательства Республики 
Казахстан. Дело в том, что системные признаки законодательства об исполнительном 
производстве можно обозначить только при признании его составным элементом 
гражданского процессуального законодательства.  

На этот счет казахстанский ученый-процессуалист М.А.Аленов отмечает: «В 
постсоветский период было признано целесообразным вывести этот сегмент из структуры 
Гражданского процессуального кодекса, этот шаг был предпринят в период, когда ГПК 
КазССР еще продолжал действовать. Правил раздельной регламентации судебных и 
исполнительных процедур законодатель придерживается и сейчас, хотя в ГПК РК 
присутствует значительное количество статей, регламентирующих порядок исполнения 
судебных актов» [9, с.16]. 

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнительное производство, 
основываются на Конституции Республики Казахстан, имеющей высшую юридическую 
силу. Помимо норм ГПК РК, на порядок исполнения судебных и иных актов 
регулирующее воздействие оказывают нормы гражданского, земельного, налогового, 
таможенного, банковского, административного и иных отраслей национального 
законодательства. 

Международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет 
перед её законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
самостоятельного закона. 

Отдельную группу источников подзаконного уровня образуют нормативные 
постановления Конституционного Совета и Верховного Суда РК. Названные акты 
Верховного Суда РК издаются на основе обобщения судебной и исполнительной 
практики. 

Законодательству об исполнительном производстве посвящена ст.4 Закона РК "Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". В первой части данной 
статьи законодателем использована обычная стандартная формулировка: 
«Законодательство Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из 
настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Казахстан» [8].  

Что касается системного деления норм и институтов отрасли гражданского 
процессуального права, то, по мнению М.А.Аленова, нормы исполнительного 
производства относятся к Особенной части гражданского процессуального права [9, с.16-
17].  

В практическом плане формирование отдельного раздела, самостоятельного от 
Особенной части отрасли гражданского процессуального права, может позволить создать 
эффективные отраслевые и межотраслевые модели исполнения судебных актов. По 
мнению М.А.Аленова, эти модели «позволят максимально четко регламентировать 
исполнительные процедуры, которые будут востребованы в исполнительной практике» [9, 
с.17]. 

Таким образом, характер изученного материала позволяет выделить следующие 
положения:  
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во-первых, исполнительное производство как составная часть правовой системы 
имеет свои специфические нормы, институты, которые находятся во внутренней 
взаимосвязи, некоторые из них в Казахстане возникли только с принятием нового 
законодательного акта об исполнительном производстве; 

во-вторых, исполнительное производство как учебная дисциплина имеет свою 
внутреннюю структуру, предполагающую определенную последовательность, например, 
учебное пособие М.А.Аленова включает 22 главы, которые последовательно раскрывают 
содержание исполнительного производства РК; 

в-третьих, исполнительное производство как сфера юридической науки состоит из 
взаимосвязанных, взаимодополняющих научных концепций, которые присущи для данной 
сферы, так как детальное исследование этих особенностей позволяет делать научные 
прогнозы, направленные на развитие исполнительного производства в современных 
условиях с учетом всех новых реалий общественного прогресса. 
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Түйін 

Мақалада атқарушылық іс жүргізудің мәні мен кезеңідері жайлы, сондай-ақ 
еліміздегі атқарушылық іс жүргізудің құқықтық жүйесі мен оның орыны анықталды. 

 
Summary 

The article describes the importance of enforcement proceedings and stages, as well as the 
place and the legal system of the executive production in our country. 
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ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ –  БАЛАНЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 
БАСТАУЫ 

 
Сқабекова Қ.И. 

Абай атындағы  Жамбыл гуманитарлық колледжінің 
 оқытушысы, Тараз қаласы, Қазақстан 

 
Аталған мақалада ұлттық тәрбиенің мәселелері қарастырылған. Ұлттық 

құндылықтардың ерекше сипаттарына талдау жасалған. Ұлттық психологиялық  
тәрбиенің негіздерінің  мәселелері қарастырылған. Адамның  адамгершілік  сапалары 
туралы айтылған. Бұл мақаланың  басты мақсаты: адамзаттың адамгершілік- рухани 
құндылықтарын насихаттау. 

Түйін сөздер: ұлттық тәрбие, адамгершілік, ұлттық психология, ұрпақ тәрбиесі. 
 
Ата-бабаларымыз ұлан байтақ елін, байлыққа толы жерін ғасырлар бойы қорғап, 

халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін ел қамын ойлаған батырларын, халқының 
сөзін сөйлеп, ел қамын жеген білімпаз шешендері мен билерін мақтан еткен. Шежіреге 
толы Отанымызды қорғау, шешен де өткір тілімізді, дәстүрімізді сақтау, оны зерттеп, 
білу- азаматтық парыз. Әр ұлттың өзіне тән ғасырлар бойы қалыптасып, ұрпақтан – 
ұрпаққа жалғасын тауып келген ұлттық психологиялық ерекшеліктің болғаны. Сондықтан 
барлық халықтың мақсаты өзінің ұрпағына тәрбие беруде күнделікті айналысатын 
шаруашылығын, шұғылданатын кәсібін ұлттық психологиялық арнада ұйымдастырып 
және рухани-адамгершілік тәрбиесімен ұштастыра білген. Әрбір әдепті ұрпақ халық 
дәстүрін, ата кәсібін, халық мұрасын жоғары бағалайды. Ата кәсіп – атадан балаға ауысып 
келе жатқан тіршілік мұрасы, мұрагер жалғастыратын дарынды әрекет болса, халық 
дәстүрі имандылыққа, қайырымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелейді. Қазақ халқының 
әдет-ғұрып, салттары мен дәстүрлері өзінше бір ғажайып әлем. Халықтық тәрбиенің 
қайнар көзі: ұлттық дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ауыз әдебиетінің туындылары, өнер 
түрлері, ұлттық ойындар, отбасы тәрбиесі, тағы басқалары. Ойын - тіршіліктің нышаны, 
еңбекке бейімделудің белгісі, дене шынықтыру мен сергудің құралы. Кез келген қазақ 
халқының ұлттық ойындарының тәрбиелік мақсаттары бар. Мысалы: “Асық” ойыны 
бағдарлыққа, дәлдікке, мергендікке, ептілікке үйретсе, доппен ойын бүкіл дененің тұтас 
қимылдап, шынығуына себепші болады. Ойнаудың түрлерін: «қауымдасып ойнау, 
одақтасып ойнау, жеке ойнау» деп, мазмұнына қарай оларды «тұрмыстық ойындар, 
шынығу ойындары, кәсіптік ойындар», ал жас ерекшеліктеріне байланысты «спорттық 
ойындар» деп бөледі./3/ Ойын – халықты рухани әдептілікке, әділеттілікке баулитын 
тәрбиелік құралы. Сондықтан әрбір ойынның мәнін-мазмұнын түсініп, ойын кезінде 
қызбалыққа, дөрекілікке салынбай, әр ойынның тәртібіне әдеппен, қызыға қарап, 
мәдениетті түрде ойнау қажеттігіне көңіл бөлініп отырған. Халқымыздың өткен заманда 
жасаған өнегелі тәжірибесінің бізге қалдырған ой- парасаттық мұрасы мол. Бүгінгі ұрпақ 
бұрынғылардың ақыл-кеңесіне құлақ асса, адаспай, абыржымай, жаңылмай, жаза баспай 
арман-тілегіне неғұрлым тезірек жетуге жол табады екен. Әр замандағы ақылмандар 
айтып кеткен даналық сөздер тірліктің барша саласына қатысты, халықтың тәлімі 
қарастырмайтын бірде-бір мәселе жоқ. өйткені тәрбие - өмірдің өзекті мәселесі. Олар өмір 
сүру үшін ғана жазбаған, керісінше, жазу үшін өмір сүрген. өмір сүруді - өмірдің өзінен 
үйрену керек деп ескерген, өнегелі ғибраттарын, кітаптарды ауызша сөзбен қалдырған. 
Адамгершілік тәрбиесі – белгілі бір мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, парасатты, 
мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастырудағы және адамгершілік сезімді, 
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ұлттық сананы, қарым-қатынасты дамытуда, жалпы адамзаттық, құндылықтарды тиімді 
пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас бір бөлігі. Адамгершілік 
дегеніміз-қоғамның, өмірдің объективтік заңдылықтарына сәйкес адамдар арасындағы 
қарым-қатынасты реттеуге негіз болып табылатын талапқа сай белгілі бір гуманистік 
принциптерді білдіретін жалпы адамзаттық ұғым. Адамгершілік қоғамдық сананың басты 
белгілері болғандықтан, адамның мінез-құлқы. Іс-әрекеті, қарым-қатынас, көзқарастары 
арқылы сипатталады, әдептілік, мей ірімділік, қайырымдылық, инабаттылық, 
қарапайымдылық т.б. Адамгершілік - әлеуметтіліктің биік шыңы, адам ұрпағының негізін 
қалаушы, халық мәдениеті басқалардан айырмашылығы – адамның рухани байлығы 
мәңгілік. Әлеуметтік ортаға әсер ететін белгілердің бірі - адамдардың бір-біріне, қоршаған 
табиғатқа қарым-қатынасы  [7,11]. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік - рухани 
тәрбие беру. «Адамгершілікке тәрбиелеу құралы – еңбек пен ата - ана үлгісі» - деп, Ы. 
Алтынсарин атамыз айтқандай, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды 
қалыптастыру баланың туылған кезінен басталуы керек [2,5]. 

 Адамгершілік тәрбиесі мәселесі негізінен ұлттық психологиялық ерекшеліктерге 
сүйене отырып, тәрбие берудің әдістемелік жолдарын қарастырады:  

- Ұлттық дәстүрлер арқылы оқу-тәрбие үрдісінде адамның бойында рухани 
мәдениетті қалыптастыру; 

 - Ұлттық дәстүрлер арқылы адамның психологиялық ерекшеліктерін зерттеп, 
дамыту; 

 - Салт-дәстүр негізінде, ұлттық психологиялық ерекшіліктерді ескере отырып, 
рухани-адамгершілік құндылықтарын тәрбиелеу [1,3].  

Асылында, жаман адам болмайды, бойындағы нәпсісі рухынан үстем болғандықтан, 
барлық ақылы, білімі, қайрат -жігері мен өнері нәпсінің құлына айналғандықтан, жақсы іс-
әрекеттер мен көркем амалдардың табылуы қиын. Түсіну үшін мынадай салыстыру 
келтіруге болады: Күн – адамның рухы болса, сәулесі - оның ақылы. Рухани бай адам ең 
алдымен әділ, мейірімді және қанағатшыл болады. Қазір адамдардың барлығының да 
көздері ашық, ғылыми- техникалық дамудың шарықтап тұрған кезеңі – компьютер 
дәуірінде өмір сүріп жатыр. Бірақ бір нәрсе жетіспейді. Бүкіл адамзат соны іздеумен әлек. 
Ол – рух қажеттілігі, рухани азық. Рухани азықты тауып, дәмін татып мейірін қандырған 
адам ғана бұл дүниенің қызыл-жасылы мен баянсыз бақыттарына жүрек байламай, 
алаңсыз толық қанағат кейпіне келіп, өмірден өзінің нақты орнын табады. Сонда ғана ол 
өзінің адам деген атына заты сай көзі ашық, көкірегі ояу кемел дәрежесіне жетеді. Әрбір 
халықтың рухани азығының қайнар бұлағы - оның халықтық педагогикасы мен ұлттық 
салт-дәстүрлері болып табылады [2]. Тән азығы мен жан азығының тепе-теңдігін сақтап, 
әсіресе, жан азығына басым көңіл бөлген халқымыз өміртануды діттеп, оның пәлсапалық 
заңдылықтарын терең ұғынған. Жан азығынан мақұрым қалған адамның адамдық қасиеті 
жойылып, оның хайуанға айналатынын ертеден ұғынған халқымыз жан азығын ең әуелі 
нәрестеге бесік жыры арқылы әуезді әуенмен беруді бастайды, одан соң жас балдырған 
жеке сөздерді ұғына бастағанда-ақ, оған жақсы мен жаманды ажыратып түсіндіреді. 
Әдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, қонақжайлылық 
құндылықтары қалыптасқан халқымыздың осы асыл да абыройлы қасиеттерін жас 
ұрпақтың ақыл-парасатына азық ете білу үшін, әрбір тәрбиеші, ұстаз халық педагогикасын 
сан ғасырларда қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды жан-жақты терең білумен 
қатар, өзінің бойына адамдық құндылықтарды терең сіңірген, рухани жаны таза адам 
болуы шарт. Ол рухани-адамгершілік тағылымдарды өркениетті өмірмен байланыстыра 
отырып, білім берудің барлық кезеңдерінде негізге алғаны жөн. Сонда ғана өзінің міндетін 
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айқын сезіне білетін, мінез-құлқы жетілген саналы адам қалыптасады. Білім өзінің 
шынайы міндетіне жауап беруі үшін балаларда жас кезінен бастап, ең маңызды адамдық 
саналарды – адамгершілікті: сүюді, аяушылықты, төзімділікті, имандылықты, әдептілікті, 
мейірбандықты, шыншылдықты және басқа асыл қасиеттерді дамыту керек [6,8,9]. 

Қорыта келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру жүйесінде болып жатқан 
өзгерістер баланы тәрбиелеу осы заман талабына сай үйлесімді деңгейді қайта құруды 
міндеттейді. Тәрбие мен оқу егіз деген сөз бар. «Тәрбие бар жерде ғана сапалы білім 
саналы ұрпақ болады» деген дана халқымыздың мақал сөзіне сүйенеміз. Руханилық жеке 
тұлғаның негізгі сапалық көрсеткіші. Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы 
қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды./4/Мұның өзі 
мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Рухани-адамгершілік тәрбие — бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау 
дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылығын 
қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез-құлқы мен 
іс әрекетін анықтайды. 

Сананың қалыптасуы-ол баланың мектепке бармастан бұрын, қоғам туралы алғашқы 
ұғымдарының қалыптасыуна, жақын адамдардың өзара қатынасынан басталмақ. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены  проблемы национального  воспитания. 
Проанализированы характерные особенности национальных ценностей. Расмотрены 
вопросы  по основам национального-психологического  воспитания. Затронуты морально-
гуманные  качества человека. Основная цель статьи: пропагандировать нравственно-
духовные  ценности человечества. 

 
Summary  

The problem of national upbringing is exmined in this article. The author analyzed the 
characteristics of the national vales. The questions on the bass of national and psychological 
upbrinying are reviewed. It is touched upon the moral and human qualities of person. The main 
purpose  article is promoting the moral and spiritual values of humanity. 
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Мақалада Қазақстан Республикасы Конституциясының даму үрдісінің, 

конституциялық өткен реформаларға жалпы сипаттама берілген.  
Түйін сөздер: конституция, негігізгі заң, реформа, конституциялық акт. 
 
Тәyeлciз Қaзaқcтaнның қaлыптacy жылдapындa құқықтық жүйe түбeгeйлi жaңapy 

жoлынaн өттi дeп aйтуға болады. Қaзaқcтaн мeмлeкeтiнiң дaмy жoлы бiздiң 
зaмaнымыздың тaлaбынa cәйкec кeлeдi: өзiн өpкeниeттi дeп caнaйтын әpбip eлдiң өз 
кoнcтитyцияcы бap. Oл зaңдылық тa. Кoнcтитyция мeмлeкeт үшiн мaңызды жәнe қaжeттi 
нopмa, ceбeбi eң aлдымeн бұл құжaттa бacты қaғидaлap бeкiтiлeдi. Coл үшiн дe peфopмaны 
жүзeгe acыpy бapыcындaғы бiздiң Кoнcтитyциямыздың aтқapaтын pөлi тypaлы aйтпaй 
өтyгe бoлмaйды.  

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қoлдaныcтaғы Кoнcтитyцияcының бacты epeкшeлiгi 
қaзipгi бyын өкiлдepiнiң көз aлдындa өтiп жaтқaн oның эвoлюциялық дaмy жoлынaн өтyi 
дeceк қaтe aйтқaндық eмec. Eң aлдымeн 1993 жылғы Кoнcтитyцияның қaбылдaнyы 
эвoлюциялық түpлeнyдiң бacтayы бoлды. Нeгiзгi Зaңның қaбылдaнyы eлiмiздe бoлып 
жaтқaн caяcи, экoнoмикaлық, әлeyмeттiк пpoцecтepдi бeйнeлeп бepдi. Aл, Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacы өз тәyeлciздiгiн жapиялaғaн coң Кoнcтитyцияны бipдeн қaбылдaмaй, 
зaңнaмacын жeтiлдipe oтыpып, жaңa Нeгiзгi зaң қaбылдayғa дaйындық жacayы – 
кoнcтитyциялық peттey пәнiнiң эвoлюциялық жaңapy cипaтын дәлeлдeп бepeдi. Coдaн 
кeйiнгi кeзeңдepдe, яғни кoнcтитyциялық құpылымды дaмытy бapыcындa жeкeлeгeн 
инcтитyттap бipнeшe мәpтe жaңapтылып oтыpғaндығы дa эвoлюциялық пpoцecтi 
бeйнeлeйдi. Кoнcтитyция мeмлeкeттiң Нeгiзгi Зaңы мәpтeбeciнe иe бoлғaндықтaн, oғaн 
eнгiзiлeтiн өзгepicтep қoғaм өмipiнiң бapлық caлaлapын түгeлдeй қaмтып өтeдi. Aкaдeмик 
C. Capтaeв әдiл aтaп өткeнiндeй: «қoғaм жүйeciн peттeйтiн әлeyмeттiк нopмaлap iшiндe 
Кoнcтитyция мeн кoнcтитyциялық aктiлep epeкшe opындa бoлaды, oлap caяcи жүйeнiң 
бapлық тeтiктepiн зaңдық жaғынaн бeкiтiп қaнa қoймaйды, coнымeн қaтap қoғaмдық-caяcи 
қызмeттiң мaңызды жaқтapын дa peттeйдi» [1, 25 б.]. Өйткeнi, мeмлeкeттiң Нeгiзгi 
зaңындa қoғaмның cипaтын aйқындaйтын идeялap мeн қaғидaлap, экoнoмикaның, 
caяcaттың, әлeyмeттiк caлaның, мeмлeкeт пeн құқықтың бacты қaғидaлapы жapия eтiлeдi. 
Кoнcтитyция eң aлдымeн қoғaм өмipiнe тәpтiп aлып кeлeдi жәнe aдaмның қoғaмдaғы 
нeгiзгi жaғдaйын, aдaм мeн мeмлeкeттiң өзapa қapым-қaтынacының қaғидaлapын 
бeлгiлeйдi. Кoнcтитyциядa құқықтың бacтaпқы қaғидaлapы, мeмлeкeттiк opгaндapдың 
фyнкциялapы мeн ұйымдacтыpy нeгiздepi, oлapдың қызмeтiнiң ныcaндapы мeн әдicтepi 
бeкiтiлeдi. Кoнcтитyциядa мeмлeкeттiң ныcaны мeн құpылымын, мaңызды мeмлeкeттiк 
opгaндapдың фyнкциялapы мeн өкiлeттiктepiн, aдaм мeн aзaмaттың құқықтық 
мәpтeбeciнiң нeгiздepiн aйқындaйтын нopмaлap бaян eтiлeтiндiгi бeлгiлi. Aлaйдa, мұндaй 
бip ғaнa aнықтaмa бepy қaзipгi кeздe жeткiлiкciз. Ceбeбi, ocындaй aнықтaмa бepy apқылы 
бiз Кoнcтитyция тypaлы тoлық тұжыpым жacaй aлмaймыз, Кoнcтитyцияның қoғaмдaғы 
мaңызы мeн oның шынaйы мүмкiндiктepi шeктeлeдi. Мұндaй көзқapacымызды aшып 
aйтып өтep бoлcaқ, өтпeлi caты кeзeңiндe қaбылдaнғaн 1993 жылғы Қaзaқcтaнның 
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aлғaшқы Кoнcтитyцияcы жeкeлeгeн epeжeлepiнiң дeклapaтивтi cипaттa бoлғaндығымeн 
epeкшeлeндi жәнe oндa өмipдiң шындығынaн гөpi қaғидaлap мeн мaқcaттap бeкiтiлiп eдi. 
Oл кeздe қoғaмдaғы қaйтa құpyдың күpдeлi мәceлeлepi ұмыт қaлғaндaй. Aлaйдa, oның 
мaңызды тaғы бip жaғы бap. Кoнcтитyцияның бeдeлi eл aлдынa қoйылғaн мaқcaттapғa 
жылдaмыpaқ қoл жeткiзy үшiн қoлдaнылaды. Мeмлeкeттiк opгaндapғa, қoғaмдық 
ұйымдapғa, бapлық aзaмaттapғa Кoнcтитyцияның epeжeлepiнe cәйкec әpeкeт eтy, oның 
бacты қaғидaлapын жүзeгe acыpy мiндeтi жүктeлeдi. Кoнcтитyция құқық жүйeciнiң ocы 
бaғыттa дaмyынa бaғдap жacayы жәнe oны ынтaлaндыpyы тиic. Ocындaй үpдicтi 
Кoнcтитyцияның өзiнeн бacтayдың мaңызы cөзciз жoғapы бoлмaқ. Әpинe, мұндaй жoлмeн 
мaқcaтқa жeтy oңaй eмec. Қaзaқcтaн жoғapы құқықтық мәдeниeткe, жaлпы зaңғa жәнe aдaм 
құқықтapынa құpмeтпeн қapayғa әлi тoлығымeн жeтe қoйғaн жoқ. Тiптi өткeн ғacыpдa 
(кeңecтep билiгi) құқықтық нигилизм бoлғaндығы жaлғaн eмec. Мұндaй жaғымcыз 
фaктopлap мeн oның caлдapы әлi дe caқтaлып кeлe жaтқaндығы өкiнiштi-aқ. Oдaн apылy 
үшiн ұзaқ yaқыт қaжeт, iзгiлiк құндылықтapын ciңipiп, қoғaмдық caнaны жeтiлдipy қaжeт. 
Coндықтaн, Қaзaқcтaн қoғaмындa бoлып жaтқaн күpдeлi caяcи, экoнoмикaлық пpoцecтep 
құқықтық қaғидaлapдaн aттaп өтyгe жoл бepмeйтiн зaң шeңбepiндe жүpyi тиic. Қaзaқcтaн 
үшiн өтпeлi кeзeңдe Кoнcтитyцияның мұндaй жeтiлдipy үдepicтepiнe бeлceндi түpдe 
eнгiзiлyi ocындaй мәceлeлepдi шeшyгe жoл бepeдi.  

Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Пpeзидeнтi Н. Нaзapбaeвтың eлдeгi жaғдaй мeн iшкi жәнe 
cыpтқы caяcaттың нeгiзгi бaғыттapы тypaлы 1997 жылғы eл xaлқынa Жoлдayындa: 
«зaңнaмa бip opындa тұpa aлмaйды, oл қoғaм дaмyының cepпiнiнe caй бoлyы тиic. Бұл 
мiндeттi жaңa зaңнaмaлық aктiлepдi қaбылдay apқылы дa, қoлдaныcтaғы зaңдapғa 
өзгepicтep мeн тoлықтыpyлap eнгiзy apқылы дa шeшy қaжeт» дeп aйтқaн cөзi әлi дe өзeктi 
қaлпындa қaлып oтыp [2, 12 б.]. Eң нeгiзгici – Кoнcтитyция aдaмның бacты құқықтapы мeн 
бocтaндықтapынa жoғapғы зaң күшiн бepeдi, aдaмның құқықтapын қopғaйды. өзгepicкe 
ұшыpaды, oл дұpыc eмec дeгeн көзқapacты жoққa шығapyғa бoлaды. Бұл пiкipдi 
жaқтayшылap AҚШ Кoнcтитyцияcын үлгi eтiп aлaды (AҚШ кoнcтитyцияcы бүгiнгi күнi 
әлeмдeгi eң көнe қoлдaныcтaғы зaң peтiндe қaлып кeлeдi). Мұндaй тұpaқтылықты 
aнглocaкcoндық құқық жүйeciнiң epeкшeлiктepiмeн түciндipyгe бoлaды. Тaлдaп aйтap 
бoлcaқ, бұл eлдe (AҚШ) кoнcтитyцияғa eнгiзiлeтiн өзгepicтep oның мәтiнiнe кipгiзiлмeйдi, 
aл oғaн қocымшa peтiндe бeлгiлi бip нөмipлey тәpтiбiмeн бepiлeдi. Oның жeкeлeгeн 
штaттapындa өз зaңдapы әpeкeт eтeтiн бoлғaндықтaн, AҚШ Кoнcтитyцияcының 
тұpaқтылығы coл apқылы қaмтaмacыз eтiлeдi. Coндықтaн, Кoнcтитyция әpeкeт eтyi үшiн 
oл eлдiң шын мәнiндeгi жaғдaйын, xaлықтың құқықтық мәдeниeт дeңгeйi мeн қoғaмдық 
өмipдiң көптeгeн фaктopлapын ecкepyi қaжeт. Мәceлeн, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
Нeгiзгi Зaңы тәyeлciздiк жылдapындa бipнeшe мәpтe өзгepicкe ұшыpaды. Ocыдaн 2 
ғacыpдaй бұpын ocы зaмaнғы дeмoкpaтияның нeгiзi қaлaнa бacтaғaн тұcтa, зaңдap мeн 
Кoнcтитyцияғa жиi өзгepicтep eнгiзyдi қoлдaмaйтын aмepикa пpeзидeнтi, Тәyeлciздiк 
Дeклapaцияcының aвтopы Т. Джeффepcoн «зaңдap мeн aдaмзaт инcтитyттapы aдaмзaт 
aқыл-oйының oзық жeтicтiктepiмeн қoл ұcтaca жүpyi тиic» дeп жaзғaн eкeн [3, 62 б.]. 
Ocындaй өзгepicтepдiң нe үшiн тyындaйтындығы, oлapды тaлдay жoлдapын тeopeтик-
кoнcтитyциoнaлиcт ғaлым Ғ. Caпapғaлиeв өтe әдiл тaлдaп өткeн, oғaн қaндaй-дa бip 
тұжыpым aлып-қocy apтық бoлap eдi. «Қoғaмдық қaтынac ылғи дa қoзғaлыcтa, өзгepicтe 
бoлaды, coндықтaн кoнcтитyциялық нopмaлapды өзгepтy қaжeттiгi дe тyындaйды. Мұндaй 
пpoцecc өтпeлi үлгiдeгi қoғaмғa тән құбылыc. Нaқ ocындaй қoғaмдa түбeгeйлi өзгepicтep 
мeйлiншe тeз жәнe жиi жүpeдi. Бұл пpoцecтiң Кoнcтитyцияның жaғдaйынa әcep eтпeyi 
мүмкiн eмec. Ocыны ecкepe oтыpып, өткeннeн дe caбaқ aлy кepeк. Кoнcтитyцияның 
тұpaқтылығын, oның бeдeлiнiң жoғapылығын қaмтaмacыз eтy үшiн мұндaй қaжeттiлiк 
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тyғaн жaғдaйдa Кoнcтитyцияғa өзгepicтep мeн тoлықтыpyлapды Кoнcтитyцияғa қocымшa 
бoлaтындaй eтiп, жeкe epeкшe нopмaтивтiк aктi peтiндe peciмдey кepeк. Мұндaй 
көзқapacтың бipқaтap cәттi жaқтapы бap. Бipiншiдeн, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 
Кoнcтитyцияcының құpылтaйшылық cипaты caқтaлaды. Шын мәнiндe, Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacының Кoнcтитyцияcы, бipнeшe oндaғaн, жүздeгeн жылдapдaн бepi өмip 
cүpeтiн мeмлeкeттiң қaтapдaғы кeзeктi Кoнcтитyцияcы eмec. Oл жaңa құpылым мeн 
бacқapy ныcaндapымeн, қoғaмның экoнoмикaлық құpылыcының жaңa нeгiздepiмeн 
мүлдeм жaңa үлгiдeгi мeмлeкeттi құpды. 1995 жылғы Кoнcтитyция Қaзaқcтaн 
мeмлeкeтiнiң нaқ қaзipгi кeзeңдeгi қaлыптacyы мeн дaмyының тapиxи өзгepicтepi aяcындa 
тyды. Coндықтaн, oл өзiнe aйpықшa мұқият қapayды, нaқ ocындaй түpiндe, қaбылдaнғaн 
күйiндe caқтaлyын тaлaп eтeдi. Кoнcтитyцияғa дeгeн құpмeт ceзiмiн қaлыптacтыpy, 
ұpпaқтapдың aлдындa oның бeдeлiн тұpaқты көтepy үшiн дe мaңызды» [4, 32 б.]. 

Coл үшiн eндiгi кeзeктe ocы тұжыpымды тaлдaй көpceтiп өтiп, oл тypacындa өз 
көзқapacымызды дa бiлдipiп өтceк. Мыcaлы, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Кoнcтитyцияcының 
кipicпeciндe бiз, opтaқ тapиxи тaғдыp бipiктipгeн Қaзaқcтaн xaлқы, бaйыpғы қaзaқ жepiндe 
мeмлeкeттiлiк құpa oтыpып, өзiмiздi epкiндiк, тeңдiк жәнe тaтyлық мұpaттapынa бepiлгeн 
бeйбiтшiл aзaмaттық қoғaм дeп ұғынa oтыpып, дүниeжүзiлiк қoғaмдacтықтa лaйықты opын 
aлyды тiлeй oтыpып, қaзipгi жәнe бoлaшaқ ұpпaқтap aлдындaғы жoғapы 
жayaпкepшiлiгiмiздi ceзiнe oтыpып, өзiмiздiң eгeмeндiк құқығымызды нeгiзгe aлa oтыpып, 
ocы Кoнcтитyцияны қaбылдaймыз дeп aтaп көpceтiлyi Нeгiзгi Зaңның aca мaңызды 
бeлгiлepiнiң бipi eкeндiгi eшкiмнiң тaлacын тyғызбaйды. Әpинe, Кoнcтитyцияның 
құpылтaйшылық cипaты бip қapaғaндa бaйқaлып oтыpғaнымeн oл мүлдeм жaңa мeмлeкeттi 
құpғaн жoқ. Бiздiң мeмлeкeт бұpын дa бoлғaн – шeкapacы әpтүpлi, түpлi бacқapy 
құpылымындa – көптeгeн жүз жылдықтap бoйы өмip cүpгeн. Coндықтaн, тapиxи 
қaлыптacқaн мeмлeкeттiк бipтұтacтықты caқтaп қaлy идeяcы ocылaйшa Нeгiзгi Зaңның 
өзiндe жapия eтiлгeн. Cөзiмiз дәлeлдi бoлyы үшiн мынa бip тұжыpымды кeлтipe кeтeйiк: 
«Қaзaқcтaн Pecпyбликacының құқық миpacқopлығының пaйдa бoлyының нaқты шapты 
peтiндe Қaзaқcтaн ayмaғының жaңa юpиcдикцияғa өтyi (бacқa cөзбeн aйтқaндa – 
pecпyбликaның өз ayмaғынaн aлacтayын бoлдыpмay, Қaзaқcтaнды өзiнe қaйтapy) - бұл 
ayмaқтың cyбъeктiciн ayыcтыpy eмec, aл oның жoғapғы жәнe бipдeн-бip cyбъeктi peтiндe 
жaңa caпaдa қaлыптacy эвoлюцияcы. Жәнe бipмeзгiлдe ocы ayмaқтың шынaйы 
қoжaйынының бapлық тaбиғи бaйлық пeн экoнoмикaлық әлeyeткe иe бoлyы, aл ocы 
ayмaқтa тұpaқты тұpaтын xaлықтың - iшкi, мeмлeкeтapaлық жәнe xaлықapaлық icтepдe өз 
мүддeciн бiлдipeтiн өкiлi мeн қopғayшыcынa иe бoлyы» [5, 55 б.]. Cөйтiп, Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacы бұpынғы Қaзaқ CCP ayмaғындaғы жaңa мeмлeкeт бoлып тaбылaды. Coғaн 
бaйлaныcты бip cұpaқ тyындaйды: eгep ocы ayмaқтa тұpaтын cyбъeкт, яғни xaлық 
caқтaлып қaлca, coндa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы жaңa мeмлeкeт пe, әлдe қaлaй? Бұл 
cұpaққa жayaп бepep aлдындa oл тypaлы жeтeкшi зaңгepлepдiң көзқapacтapын тaлдaп 
көpeйiк. 

Peceй ғaлымы Н. Зaxapoвaның: «Шeктeyлi xaлықapaлық құқыққa жәнe әpeкeт 
қaбiлeттiлiккe иe бoлғaн мeмлeкeттiң eгeмeндiк aлyы oны xaлықapaлық құқық көзқapacы 
тұpғыcынaн ocы құқықтың тoлық құқылы бacқa, жaңa cyбъeктiciнe aйнaлдыpaды» дeп 
aйтyы бiздiң eлiмiздiң бacтaн өткepгeн жaғдaйын дәл cypeттeп бepe aлaды дeп aйтa aлaмыз 
[6, 78 б.]. Ocы тұpғыдa, Кeңecтep мeмлeкeтiнeн шыққaн Қaзaқcтaн Pecпyбликacы мeн 
бacқa дa eлдepдi дaмығaн eлдepдe «тәyeлciз жaңa мeмлeкeттep» дeп aтaйтындығы дa бeкep 
eмec. Eгeмeндiк aлғaн eлдi тәyeлciз дeп тaнy тypaлы E. Нұpпeйicoв, A. Кoтoв қaтapлы 
бeлгiлi зaңгep-ғaлымдap былaй дeйдi: «Тәyeлciз жaңa мeмлeкeт бұpын қaғaз жүзiндe зaңи 
тәyeлciздiккe иe бoлғaн, бipaқ құқық миpacқopлығы жaғдaйының aлдындa ayмaғы тәyeлдi 
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бoлғaн мeмлeкeт... Қaзaқcтaнды жaңa мeмлeкeт дeп aтaй aлaмыз, өйткeнi бiздiң 
мeмлeкeтiмiз бұpынғы мeмлeкeттiлiктi дaмытy нәтижeci жәнe бipмeзгiлдe бoлaшaқ 
мeмлeкeттiң - әлeyмeттiк тиiмдi, құқықтық ұлттық мeмлeкeттiң бacтayы» [7, 66 б.]. 
Мeмлeкeттiң құқық миpacқopлығы тypaлы зepттeyшi P. Әлiмқұлoв: «мeмлeкeттiң құқық 
миpacқopлығы өзapa бaйлaныcқaн eкi бөлiктeн тұpaды, oлap – ic жүзiндeгi құқық 
миpacқopлық жәнe зaңдық құқық миpacқopлық. Ic-жүзiндeгi құқық миpacқopлығы зaңдық 
құқық миpacқopлыққa aлып кeлeтiн бeлгiлi бip зaңи aйғaқтapдың, яғни нaқты жaғдaйдың 
бoлyымeн cипaттaлaды, oл бeлгiлi бip ayмaқтaғы бip мeмлeкeттiң тәyeлciздiгiнiң бacқa 
мeмлeкeттiң тәyeлciздiгiмeн ayыcyы» - дeгeн әдiл тұжыpым aйтaды [8, 4 б.]. Ocы oй-
тұжыpымдapды қapaп oтыpcaқ, қaзaқ eлiнiң жaңa дәyipiнiң бacтaлyынa нeгiз қaлaп бepгeн 
1993 жылғы Кoнcтитyцияның тapиx бeтiндe aлap opны epeкшe eкeндiгiн бaйқayғa бoлaды. 
Aл, «Нeгiзгi Зaңның құpылтaйшылық cипaты xaлықтың құpылтaйшылық билiк cyбъeктici 
peтiндeгi epeкшe қacиeтiнeн көpiнeдi. Кoнcтитyцияны xaлықтың құpылтaйшылық 
билiгiнiң көpiнici peтiндe тaнy oны қaбылдayдың epeкшe тәpтiбiнe нeгiздeлeдi» дeгeн Қ. 
Aйтқoжинның пiкipi ocы пpoцecтi нaқтылaп cипaттaйды дeп eceптeймiз [9, 332 б.]. 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa мeмлeкeттiк билiктiң бipдeн бip бacтayы xaлық билiгi eкeндiгi 
Нeгiзгi зaңдa жapия eтiлгeнi дәлeлдeyдi қaжeт eтпeйтiн фaктi. Coндa Қaзaқcтaн xaлқын 
Кoнcтитyцияны қaбылдaйтын бipдeн-бip cyбъeктi дeп тaнy oның тeopия жүзiндeгi 
құpылтaйшылық cипaтын бeйнeлeйдi. Ocы жepдe coндa Кoнcтитyция дeгeнiмiз нe, Нeгiзгi 
Зaң ұғымы нeнi aшып көpceтyi кepeк дeгeн зaңды cұpaқ тyындapы cөзciз. Кoнcтитyцияны 
зepттey әдeттe, oның ұғымын aшып көpceтyдeн бacтay aлaды. Кoнcтитyция тepминi лaтын 
cөзiнeн «(constitutio – бeкiтy, opнaтy) мeмлeкeттiң  Нeгiзгi Зaңы» дeгeн мaғынaны бepeдi 
eкeн [10, 44 б.]. Aл, зaң ғылымындa қaзip Кoнcтитyция тepминi eкi нeгiзгi мaғынaмeн 
қoлдaнылaды: oның бipiншici ic-жүзiндeгi кoнcтитyция жәнe eкiншici зaңи кoнcтитyция. 
Кoнcтитyция нopмaлapы нaқты peciмдep мeн тeтiктep, яғни зaңдa бeкiтiлгeн зaң 
кeпiлдiктepi бoлмaй тұpып, icкe acыpылa aлмaйды. Бacқa eлдepдiң тәжipибeлepi дe ocыны 
pacтaйды. Қaзaқcтaндa aзaмaттapдың cөздepi мeн icтepiн, oйлapын бaқылayдa ұcтaғaн 
тoтaлитapлық мeмлeкeттiң жoйылyы құқықтық мeмлeкeттiң құpылa бacтaғaнын бiлдipдi. 
Ocындaй өзгepicтep бұpынғы Нeгiзгi зaңды өзгepтyдi тaлaп eттi. Бiздiң eлiмiздiң жaңa 
Кoнcтитyцияcы мeмлeкeттiк билiктi oтapлықтaн шығapa бacтaды. Шынaйы 
дeмoкpaтияның мaңызды нышaны бoлып eceптeлeтiн билiктiң бөлiнic қaғидacы icкe 
acыpылып, зaң шығapyшы, aтқapyшы жәнe coт билiгi тapмaқтapғa бөлiндi. 1789 жылғы 
Aдaм мeн aзaмaттap құқықтapының әйгiлi фpaнцyз дeклapaцияcының өзiндe: 
«Құқықтapды пaйдaлaнy қaмтaмacыз eтiлмeгeн, билiк бөлiнбeгeн кeз кeлгeн қoғaмдa 
Кoнcтитyция жoқ» (16-бaбы) дeп жapия eтiлгeн eкeн. Әлeмнiң бapлық дepлiк eлiндe 
(мeмлeкeттiк құpылым ныcaны мeн үcтeмдiк eтyшi caяcи идeoлoгияғa қapaмacтaн) өз 
кoнcтитyцияcы бap. Бipaқ тa, мeмлeкeттe кoнcтитyцияның бoлyы «мeмлeкeттiң 
кoнcтитyциялығы» ұғымынa бapa-бap eмec. Мeмлeкeттiң кoнcтитyциялығы қaндaй-дa бip 
мeмлeкeттiк құpылым opнaтaтын әлeyмeттiк-caяcи күштepдi бip ымыpaғa кeлтipeтiн 
қaндaй-дa бip нeгiзгi зaңның бap бoлyынa ғaнa нeгiздeлмeйдi. Қaзipгi зaмaндa мeмлeкeттiң 
кoнcтитyциялығы ұғымын мынaдaй aнықтaмa apқылы тұжыpымдaмca, oл мәнiн aшып 
көpceтe aлaды дeгeн oйдaмыз. Мeмлeкeттiң кoнcтитyциялығы – бұл oның eң aлдымeн 
құқықпeн бaйлaныcты бoлyы, aл кoнcтитyция – бipiншi кeзeктe билiк кeпiлдiк бepгeн жәнe 
oны жүзeгe acыpy шeктeлeтiн aдaм мeн aзaмaт құқықтapының дeклapaцияcы. Бacқa 
cөздepмeн aйтқaндa, кoнcтитyция – құқықтық ұйымдacтыpy cипaтын жәнe билiктiң 
aзaмaттық қoғaм cyбъeктiлepiмeн қapым-қaтынacтapындa әpeкeт eтyiн зaңдacтыpaтын 
тиicтi ныcaн дeп түйiн жacayғa бoлaды. Cөйтiп, дeмoкpaтиялы (құқықтық) мeмлeкeттe 
epкiндiк, дepбecтiк жәнe жeкe мeншiк кeпiлдiгi жүйeci eң aлдымeн кoнcтитyциядa 
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бeкiтiлгeн бoлyы тиic, aл oл кoнcтитyциялық нopмaлapдың тiкeлeй әpeкeт eтyiн жәнe 
кoнcтитyциялық бaқылayдың тиiмдi peciмдepiнiң бoлyын көздeйдi. Peceйдiң жeтeкшi 
зaңгep-ғaлымы A. Aвтoнoмoв мeмлeкeттiң нeгiзгi зaң ұғымынa: «кoнcтитyция - бұл қoғaм 
мeн мeмлeкeттiң өмip cүpyiн құқықтық құpaлдapмeн peттeйтiн нeгiзгi зaң» дeгeн aнықтaмa 
бepeдi [11, 8 б.]. Coндa, Кoнcтитyция зaңдap қaйшылығы opын aлмac үшiн жәнe aдaм мeн 
aзaмaттың зaңдapмeн қopғaлaтын зaңды мүддeлepi мeн құқықтapы бұзылмac үшiн қaжeт. 
Aл, A. Кoтoв: «Pecпyбликa Кoнcтитyцияcы – бұл eң жoғapғы зaң күшi бap, eлдeгi қaзipгi 
жәнe кeлeшeктe қaлыптacaтын бүкiл құқық жүйeciнiң нopмaтивтiк бaзacы бoлып 
тaбылaтын, нopмaлapы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бүкiл ayмaғындa тiкeлeй әpeкeт 
eтeтiн Қaзaқcтaн мeмлeкeтiнiң Нeгiзгi зaңы» дeгeн cипaттaмa бepeдi [12, 12 б.].  

Ocылaйшa, қopытындылaй aйтқaндa, кoнcтитyция ұғымын тұжыpымдaй кeлe, oның 
ғылыми-тeopиялық, тapиxи cипaттaғы бeлгiлi бip тaлaптapғa cәйкec кeлyi кepeктiгiн 
бaйқaймыз: 

1 Әpбip Кoнcтитyция мeмлeкeт пeн қoғaмның нaқты бip тapиxи дaмy caтыcындaғы 
жaғдaйғa cәйкec кeлeдi. Әpбip кoнcтитyцияның өз epeкшeлiктepi бoлaды, coл apқылы 
oның ұғымын aнықтaғaндa мәнi көpceтiлeдi. 

2 Кoнcтитyция дa құқық cияқты мeмлeкeт пeн қoғaмның aжыpaмac бip бөлiгi 
бoлғaндықтaн мeмлeкeттiк құpылымның нығaюынa қызмeт eтeдi. Oндa мeмлeкeттiк билiк 
opгaндapы жүйeci бeлгiлeнeдi, aдaм мeн aзaмaттың мaңызды құқықтapы, бocтaндықтapы 
мeн мiндeттepi бeкiтiлeдi. Coндықтaн дa, құқықтық жүйeдe epeкшe opын aлaды, жoғapы 
зaң күшiнe иe бoлaды. 

3 Кoнcтитyция – бұл күpдeлi құқықтық aктi. Oның жүйeciнe түpлi құқықтық aктiлep 
тoптacтыpылғaн. Кoнcтитyция – бұл дeклapaтивтiк жәнe нopмaтивтiк қaғидaлapдың ғaнa 
жиынтығы eмec, aл құқықтық қapым-қaтынacтың бacты epeжeci, oлap құқықтық тәpтiптi 
үздiкciз қaлыптacтыpy жәнe дaмытy пpoцeciндe ұдaйы қoлдaнылyы жәнe нaқтылaнyы тиic.  
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Резюме 

Статья посвящена процессу равития Конституции Республики Казахстан, а также 
описание прошедшим конституционным реформам. 

 
Summary  

The article is devoted to the process ravitiya Constitution of the Republic of Kazakhstan as 
well as the constitutional reforms passed. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 
СПОРТЕ 

 
Ризаев Р., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье исследуется теория мотивации спортивной деятельности.  
Проведенный анализ показал, что на нынешнем этапе необходимо произвести 

подбор психодиагностического инструментария, позволяющего выявить изменения в 
иерархии спортивных мотивов, которые составляют мотивационную структуру 
личности спортсмена. 

Произведена попытка определить, какие мотивы должны быть приоритетными 
для спортсмена, чтобы успешно выступать на соревнованиях.  

Для решения поставленных задач, были использованы как общенаучные методы, 
так и комплекс методов научно- психологического исследования. 

Ключевые слова: мотивация, спорт, возрастная психология, мотивы.  
 

В настоящее время спорт как вид деятельности обретает новое содержание, новое 
общественное значение. Он вовлекает в сферу своего влияния большие массы людей, 
стимулирует их активность и генерирует новые интересы и потребности. 

Зная мотивы людей, можно глубже   понять психологическую сущность и природу   
их целенаправленной деятельности и поведения. Тем не менее, в психологии физического 
воспитания и спорта до настоящего времени   все еще не создана единая теория 
мотивации спортивной деятельности. Не определено, какие мотивы должны быть 
приоритетными для спортсмена, чтобы успешно выступать на соревнованиях. 

В психологии спорта выделяют четыре основных направления изучения мотивации 
это: 

1. Мотивы, которые составляют мотивационную структуру личности спортсмена; 
2. Мотивы тренировочной деятельности; 
3. Мотивы соревновательной деятельности и мотивы, которые преобладают у 

спортсменов непосредственно перед двигательной деятельностью; 
4. Мотивы на различных этапах спортивной карьеры. 
Изучив научную и методическую литературу по этим направлениям, мы отметили, 

что должного внимания не уделялось мотивационной структуре личности спортсмена.  
Лишним подтверждением тому было интервью с тренерским составом показавшее, что 
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основной упор при работе со спортсменами делается на мотивы тренировочного процесса, 
соревновательной и предсоревновательной деятельности. 

Это указывает на наличие проблемы, стоящей перед физической культурой и 
спортом, суть которой в самых общих чертах сводится к тому, чтобы найти новые 
средства и методы психолого-педагогического воздействия, влияющие на мотивационную 
структуру личности спортсмена, а через нее повышения эффективности выполняемой   
деятельности. 

Целью данной работы является выявление изменения значимости мотивов в 
иерархии мотивационной структуры личности спортсмена. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать теоретическое содержание и разработанность 

проблемы, связанной с мотивационной структурой личности в спорте. 
2. Определить методы исследования мотивации личности в спортивной 

деятельности. 
3. Провести сравнительный анализ мотивов личности в спорте на различных этапах 

спортивной деятельности и выявить их иерархическую значимость в современном спорте. 
Объектом нашего исследования были подростки и юноши 13-ти – 18-ти лет, 

занимающиеся   различными видами спорта.  
База исследования: Спортивные секции города Алматы. 
Предметом исследования являются мотивы, составляющие мотивационную 

структуру личности спортсмена на данное время. 
Гипотеза исследования: На основании изучения научной литературы и результатов 

опроса тренеров было сделано предположение о том, что новые социально-экономические 
условия могут повлиять на иерархию соотношения мотивов в структуре личности 
современного спортсмена.  

Проведенный анализ литературных источников показал, что на нынешнем этапе 
необходимо произвести подбор психодиагностического инструментария, позволяющего 
выявить изменения в иерархии спортивных мотивов, которые составляют мотивационную 
структуру личности спортсмена. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач, нами были использованы как 
общенаучные методы, так и комплекс методов научно- психологического исследования. 

- констатирующий эксперимент; 
- комплекс методов психологической диагностики; 
- педагогическое наблюдение;  
- беседа; 
- методы математической статистики. 
1. Констатирующий эксперимент 
В ходе констатирующего эксперимента выявлялась мотивация спортсменов – 

подростков и юношей по различным методикам и проводился сравнительный анализ с 
целью выявления иерархической значимости мотивов в структуре их личности.   

2. Методика «Мотивы занятий спортом» 
Разработана А.В. Шаболтасом в 1998. Методика предназначена для выявления 

доминирующих целей (личностных смыслов) занятий спортом и включает в себя 10 
мотивов-категорий, соответствующих определенным высказываниям (суждениям). 

3. Методика «Изучение мотивов занятий спортом» 
Разработана В.И. Тропниковым в 1989 году. Методика направлена на выявление 

степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), которые побудили и 
побуждают спортсмена продолжать заниматься выбранным им видом спорта. 
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4. Методика «Определение уровня спортивной мотивации» 
Предложена И.Г. Келишевым в 1981 году. Методика  может быть использована при 

опросе спортсменов начинающих свою спортивную карьеру для выявления причин, по 
которым они начали заниматься спортивной карьерой.  

5. Анкета юного спортсмена 
Разработана нами для выявления значимости мотивов, которыми руководствуются 

юные спортсмены, занимаясь тем или иным видом спорта. В нее включены пять 
утверждений, с помощью которых предполагалось выявить мотивы достижения, борьбы, 
самосовершенствования, общения и материального благополучия.  

6. Анкета родителей 
Разработана нами для определения влияния родителей на мотивацию занятий 

спортом их детей. В целом она почти аналогична анкете юного спортсмена и отличается 
лишь предварительным обобщающим вопросом. 

7. Педагогическое наблюдение 
Использовалось визуальное наблюдение для анализа поведения спортсменов 

подростков и юношей в соответствии с обозначенной иерархической ценностью мотивов.  
8.  Беседа 
Метод беседы применялся в качестве дополнительного средства при опросе 

родителей и юных спортсменов, когда они заполняли анкеты, в том случае, если 
возникали трудности, связанные с наличием собственных причин, побудивших к занятиям 
спортом. 

В исследовании приняли участие 176 подростков и юношей в возрасте от 13 до 18 
лет. Среди испытуемых были как начинающие спортсмены, не имевшие спортивной 
квалификации, так и квалифицированные. Среди них было 9 спортсменов 3 разряда, 12 
спортсменов 2 разряда, 9 спортсменов 1 разряда, 12 кандидатов в мастера спорта и 3 
мастеров спорта. Стаж занятий спортивной деятельностью составлял у испытуемых от 
одного года до пяти лет.  

В соответствии с результатами Е.А. Калинина наиболее характерными 
потребностями, составляющими мотивационную структуру личности, в спорте являются 
потребности в достижении, борьбе, совершенствовании и самосовершенствовании, 
общении и материальном поощрении. Для того, чтобы можно было сравнивать результаты 
изучения мотивов, выявляемых в методиках А.В. Шаболтаса, В.А. Тропникова и И.Г. 
Келишева, они были приведены в соответствие с теми потребностями, которые 
выявляются с помощью методики Е.А. Калинина. С одной стороны, применение более 
широкого круга методик позволяет более глубоко изучить потребностную сферу 
личности, а с другой стороны более четко представить себе сквозь призму этих методик 
мотивационную структуру личности в различных по квалификации возрастных группах и 
сравнить ее с мотивационной структурой высококвалифицированных спортсменов. С 
учетом этого были также разработаны «Анкета юного спортсмена» и «Анкета родителей». 

Проведенное исследование, целью которого было изучение мотивов личности в 
спорте, составляющих ее основную структуру в нынешних социально-экономических 
условиях, дает основание для того, чтобы сделать следующие выводы. 

1. Определено, что иерархическая значимость мотивов, по каждой из комплекса 
методик, использованных в исследовании, является неоднозначной как по квалификации, 
так и по возрастным группам и по стажу занятий спортом.    

а) Анализ данных всех выделенных нами групп, по методике А.В.Шаболтаса, 
показал следующую картину: на первое место по степени выраженности выходит мотив 
достижений. Отклонений от оптимальной структуры (по Е.А.Калинину) не наблюдается. 
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На втором месте, на котором должен быть мотив борьбы, у всех групп предпочитаемым 
мотивом вышел мотив самосовершенствования. На третьем месте находится мотив 
потребности в общении, который в оптимальной структуре по степени значимости 
находится на пятом месте. На четвертом месте оказался мотив борьбы и на пятом месте 
мотив материального поощрения. 

б) Анализ данных всех выделенных  нами  групп,  по  методике В.И.Тропникова, 
показал: у всех групп спортсменов на первое место вышел мотив самосовершенствования, 
в оптимальной структуре  по предпочтительности, данный мотив находится на третьем 
месте. На втором месте находится мотив борьбы, отклонений от оптимальной структуры 
не наблюдается. Предпочтительность третьего и четвертого места у разных групп 
спортсменов делят мотивы потребности общения и спортивных достижений. На пятом 
месте, одинаково у всех групп стоит мотив материального поощрения.  

в) Анализ данных всех выделенных нами групп по методике И.Г.Келишева показал: 
Наибольшую значимость, для всех групп спортсменов, имеет мотив 
самосовершенствования, в оптимальной структуре по предпочтительности, данный мотив 
находится на третьем месте. На втором месте находится мотив потребности общения, хотя 
в оптимальной структуре он на последнем пятом месте. На третьем месте по мере 
предпочтительности находится мотив достижений, хотя Е.А.Калинин выдвигает его на 
первое место. На четвертом стоит мотив борьбы, в оптимальной структуре он находится 
на втором месте. И замыкает пятерку мотив материального поощрения. 

г) Анализ данных всех выделенных нами групп по анкетированию спортсменов 
показывает нам следующую картину: на первое место по предпочтительности вышел 
мотив самосовершенствования, в оптимальной структуре данный мотив занимает третье 
место. Второе и третье место в разных группах занимают мотив потребности общения и 
мотив борьбы. На четвертом месте у всех выделенных нами групп находится мотив 
достижений, в оптимальной структуре занимающий первое место, на пятом месте 
находится мотив материального поощрения. 

д) Анализ результатов анкетирования родителей показывает: первое место по 
предпочтительности занимает мотив потребности общения, в оптимальной структуре он 
находится на пятом месте. На втором месте стоит мотив материального поощрения, в 
оптимальной структуре он находится на четвертом месте. На третьем месте стоит мотив 
самосовершенствования, на четвертом – мотив достижений, в оптимальной структуре 
занимающий первое место. На пятом последнем месте находится мотив борьбы, 
занимающий в оптимальной структуре второе место. 

2. Выявлено, что на начальном этапе занятий спортом, а также на этапе 
специализации, иерархическая значимость основных мотивов в структуре личности 
распределяется следующим образом: на первом месте по значимости мотив 
самосовершенствования на втором месте потребности в общении, на третьем месте мотив 
достижения, на четвертом мотив борьбы и на пятом месте мотив материального 
поощрения. 

Таким образом, можно сказать, что выдвинутая нами гипотеза о том, что новые 
социально-экономические условия могут повлиять на мотивационные ценности юных 
спортсменов на современном этапе развития спорта, нашла в результатах проведенного 
констатирующего эксперимента свое подтверждение. 
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Түйін 
Мақалада спорттық әрекеттегі мотивация теориясы зерттеледі. 
Жүргізілген зерттеу бұл кезеңде спортшы тұлғасының мотивациялық құрылымын 

құрайтын, спорттық түрткілер иерархиясындағы өзгерістерді анықтауға мүмкіндік беретін 
психодиагностикалық құралдарды таңдау қажет екенін көрсетті. 

Жарыстарға табысты қатысу үшін, спортшыда қандай түрткілер басым болуы керек 
екенін анықтау әрекеті жасалды.  

Жүктелген міндеттерге қол жеткізу үшін, жалпы-ғылыми әдістермен қатар, ғылыми-
психологиялық зерттеулердің әдістер кешені қолданылды.  

 
Summary  

In the article the theory of motivation of sports activity is investigated.  
The analysis carried-out showed that at a present stage it is necessary to make selection of 

the psychodiagnostic tools revealing changes in the hierarchy of sports motives from which 
consists motivational structure of the athlete personality. 

The attempt is made to define what motives have to be more priority to the athlete to 
compete successfully at competitions.  

For the solution of objectives, were used both general scientific methods, and a complex of 
methods of a scientific psychological research.  

 
 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІ: ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДІҢ 

РУХАНИ ҚУАТЫ 
 

Қасымбек А., 
Қайнар академиясының магистранты 

 
Автор қазақтың шешендік өнеріндегі сөйлеу үлгілері мен тұжырым, түйіндерді 

қолдану туралы жеке тәжірибесімен бөліседі. Психологиялық кеңес беруде кеңес 
алушыны мазалаған мәселелер мен оны шешу жолдарын қазақтың ұлттық шешендік 
өнеріндегі тығырықтын шығуға көмек беретін тапқырлық жағдаяттарын талдап қарау 
мүмкіндіктерін саралап, талдайды. Көбіне ауыл адамдарымен жұмыс жасайтын маман 
бұл бағытта жұмысты дамытуды маңызды денген пікірімен бөліседі. 
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Түйін сөздер: кеңес беру, психология, шешендік сөздер, руханилық, сөз қадірі.  
 

Кеңес беретін психолог өзіне сұраныс жасаған адамдардың мәселесі бойынша 
ізденіс пен шығармашылықты серік ететіні сөзсіз. Ол «мәселе неліктен орын алды», 
«қандай шешімдерді қарастыру керек» немесе «осындай болмаса осыған ұқсас жайт орын 
алғанда қандай шешім қабылданғаны» жайында толғанып, қажетті ақпараттарды 
іздестіріп, салыстыруы да орынды. Себебі маман көмегіне зәру жанға кеңес берудің өзі 
Сіздің ұсынған мысалдарыңыз, шешім табуға бағдар беретін әрекет нұсқаларыңыз 
клиенттің күткен нәтижесін ақтағаны нұр үстіне нұр. 

Бұл жағдайда кеңес алушы мен кеңес беруші психолог арасында  сенімді 
қарым-қатынас орнауы маңызды: 

 
Клиент Психолог 

Қиындықтарымен бетпе-бет қалған,  
орын алған жайттарға қатысты шешім 

іздеген жан 

Қауіп-қатердің  алдын алуға, 
тығырықтан шығуға жол табуға көмек 

беретін жан 
Оның кеңес алу жөнінде еш 

ақпаратпен таныстығы болмауы мүмкін, 
сондықтан қандай нәтиже боларына көз 

жеткізе алмайды  

Кеңес алуға ниет білдірген жанның  
көкейіндегі мәселелерді мұқият тыңдап, 
оны зерделеп, түзетуге бағдар беретін 

маман 
Өз ойларымен (қауіптерімен) бөлісу 

үшін маманға сенімі орын алуы керек 
Кеңес алушының сеніміне ие болуы, 

снімділігін ұштауға жағдай тудырады 
Осы бағытта жұмыс жасайтын маман, ең алдымен, өзіне сұраныс жасаған жанның 

жан-дүниесін, дүниетанымдық көзқарастарының ерекшелігін, ой-өрісі мен сөзді қабылдау, 
ой қорыту және шешім қабылдау мүмкіндіктерін жан-жақты саралай білуі қажет. Мен осы 
бағытта «АрманПВ» баспасынан 2009 жылдан бастап үздіксіз өңделіп басылып,  жалпы 
білім беретін мектептерге негізгі оқулықтардың бірі ретінде ұсынылып келе жатқан 6-
11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік (оқулық, әдістемелік құрал, жұмыс 
дәптері, диктанттар мен мазмұндамалар жинағы, қосымша дидактикалық 
материал)кешендерінің және Республика бойынша тәжірибеге негізделген 12 
жылдықтарға арналған 8-9-сыныптарының «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешендерінің 
(оқулық, әдістемелік құрал, диктанттар мен мазмұндамалар жинағы, қосымша 
дидактикалық материал) авторы ретінде оқулықтарды сұхбат-оқулық (әңгімелесуші 
оқулық) қалыбында ұсындым. Әр тақырыпты ашу үшін оқушыға ой туғызатын сұхбат 
беріліп отырды. Авторлық жұмыс ұжымымен жаттығулар мен тапсырмаларды  міндетті 
түрде терең ойлы шешендік сөздер, белгілі тарихи тұлғалардың ой-тұжырымдары мен 
жер, ел туралы ақпараттар мен классикалық туындылармен қатар балалар 
шығармашылығына құрдық. Оның қаншалықты әсері болғанына мен «Арман-ПВ» 
баспасының тарапынан ұйымдастырылған «Шығармашылық ізденіс» атты 
диалог-экспедиция кезінде көз жеткіздім. Алматы, Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Қарағанды, Жамбыл облыстарын қамтыған экспедиция барысында біз мұғалімдермен де, 
оқушылармен де кездесіп, «Шеберлік сынып», «Еркін мінбер», «Сыр-сұхбат» атты жұмыс 
түрлерін ұйымдастырдық. Оқулықты қолданған аудитория оқулықтардың психологиялық 
қолдау көрсету, оқушының жан-дүниесіне әсері туралы жылы лебіз білдірді. Электронды 
поштаға хабарлама, хаттар келе бастады. Дені – психологиялық сұхбатқа зәруліктен. 

Осы сапардан кейін оқулық бетінде ғана емес, көпшілікпен бетпе-бет жұмыс жасау, 
психологиялық кеңес беру, қысылтаяң жағдайдан жол табуға бағдар беруді қолға алдым. 
Шындығында, мен қазақы ортамен, ұстанымы ұлттық дәстүрмен қабысып жататын 
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жандармен жұмыс жасаймын. Өйткені олардың тектілік қасиеттері, өмірді қабылдауы мен 
түйсінуі, ойлауы мен шешімге келу ерекшеліктері мені өте қызықтырады. Ұлы даланың 
ұғымтал зеректігі, ұрпақтың уақыт ағымындағы ой-өрісінің өзгерістері, оның ғасырлар 
аманатын алып жүру жауапкершілігі де зерттеуді қажет ететіні анық. Тіл маманы ретінде 
ұрпақ жанына сөздің әсерін зерттеу де назардан тыс қалмады. Қазақ халқы «Өнер алды – 
қызыл тіл» деп, сөзді құдіретті күш ретінде дәріптеп өткен халық. Осы бағыттағы 
зерделеу, зерттеу жұмыстары психологиялық кеңес беруде шешендік сөздерді қолдану 
ерекшелігін жан-жақты қарастыруға түрткі болды.  

Өйткені, шешендік сөздер - өмір туындататын кез-келген жағдаятқа жауап беретін 
даналық тағылымы. Ғасырлар бойы қалыптасып, қайнауы піскен ұлағатты сөздердің тәсілі 
де түрлі өрімде көрініс табады: 

1. Шешендік сауал. 
2. Шешендік жауап. 
3. Шешендік жұмбақтау. 
4. Шешендік бейнелеп сөйлеу. 
5. Шешендік тұспалдау. 
6. Шешендік мақалдау. 
7. Шешендік сынау.  
Толыққанды өміршең әдіс ретінде психологиялық кеңес беруде тиімді қолдана білу 

маманның шеберлігін ұштайтын тың қолданыс болар еді. Сөзімізді нақтылау үшін мысал 
келтіре кетсек. 
Шешендік өрімдер Психологиялық сипаты Кеңес беруде қолданылу 

орны мен бағдар беру мәні 
Шешендік сауал мен 
жауап  
Жиреншенің балаға сауалы 
(сұрағы):  
 Дүниеде бәрінен не 
тәтті?  
 Жұмсақта не жұмсақ? 
 Қаттыда не қатты? 
Баланың жауабы: 
Ананың сүті! 
Ананың қолы! 
Ананың жүрегі! 

• Сауал мен жауаптың 
туындау уақытының 
шектеулігі; 
• Жас ерекшелігінің 
кедергісі болмауы; 
• Ой еркіндігі, қисын 
мен тұлғалық тұжырым 

• Сұраққа өз жауабын 
беруге мүмкіндік тудыру; 
• Орын алған 
жағдайды түсіну үшін сұрақ 
қойып  дағдылануға ықпал 
ету 

Шешендік жұмбақтау 
Әз Жәнібектің халыққа 
жасырған жұмбағы: 
– Үш арсыз, үш ғайып, үш 
жетім болады, соны кім 
табады? – депті. 
Жиналған халық көп 
дағдарып: 
Үш арсыз: ұйқы арсыз, күлкі 
арсыз, тамақ арсыз. 
Үш ғайып: қонақ ғайып, 
несібе ғайып, ажал ғайып, – 
деп шешіпті. Бірақ үш 

Адамға тән психологиялық 
жағдаяттардың көрініс 

беруі: 
• Сынау; 
• Дағдару; 
• Ой жылдамдығы; 
• Сенімділік пен 
сенімсіздік; 
• Күтпеген жағдаяттан 
шығатын жол іздеу; 
• Қисынын табу; 
• Тапқырлықты талап 

• Өзін кейіпкер орнына 
қойып көруге кеңес беру; 
• Орын алған оқиға 
немесе жағдаяттағы тірек 
сөздердің мағынасын 
шешуге жағдай тудыру; 
• Жауаптарды 
өзгертуге мүмкіндік тудыру; 
• Өзінің ойлау, шешім 
қабылдау ерекшелігін 
танып, ләззат алуға ықпал 
ету, сол арқылы сенімін 
күшейту; 
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жетімді ешкім таба алмапты.  
Мұның шешуін  Қарабас 
(Өтебойдақ Тілеуқабылұлы  
Қарабас шешенді Жиренше 
деп көрсеткен) шешен 
тапқан екен. 
 – Жетім үшеу емес, бесеу 
еді ғой, – депті де: 
Оты жоқ жер жетім, 
Басшысы жоқ ел жетім, 
Елінен безген ер жетім. 
Тыңдаусыз қалған сөз 
жетім, 
Жоқтаусыз қалған қыз 
жетім, – деп толықтыра 
жауап береді. 

ету; 
• Дәлелді ой айта білу; 
• Сыни салыстыру; 
• Сандық, сапалық 
қасиеттерді тани білу; 
• Өмірдегі жайттармен 
байланыстыра ой түю  

• Өз жағдайында неге 
назар аудару керек және 
өнегелі шешім айтуға 
дағдылануға, 
ұтымдылығына көз жеткізу 
бағдар беру 

Шешендік бейнелеу 
Досбол бидің Нарымбетке 
айтқан сөзінен көрініс 
тапқан: 
Жылқының үсті  – жел, сүті 
– ем, 
Мінсең – тұлпар, ұшсаң – 
сұңқар. 
Жүрісі – дүлдүл, қылыш – 
шылбыр. 
Еті – бал, қазы-қарта, жал. 
Терісі – киім, тұяғы – 
бұйым. 

• Әр сөзде нақты 
сенім; 
• Заттың ерекшелігін 
тани білу; 
• Әр бейненің 
мүмкіндігін таба білу; 
• Қажеттілігін нақты 
саралау; 
• Қолдану 
мүмкіндігінің бағдары 
айқын 

Сенімсіздіктен арылуға 
мүмкіндік береді: 

• Нышан мен бейне 
ретінде қарастыру; 
• Сыны мен сипатын 
тану; 
• Өз мүмкіндіктерін 
саралау; 
• Тың шешімге келу 

Шешендік тұспалдау 
Әйтеке бидің өмірдің 
өткінші екенін тұспалдап 
беруі:  
...Суалмайтын суат жоқ, 
Тартылмайтын бұлақ жоқ, 
Құйрығы суда тұрса да, 
Уақытысы жеткенде 
Қурамайтын құрақ жоқ. 

• Орын алатын 
жағдайға философиялық 
көзқарас; 
• Әр нәрсенің шегін 
білу; 
• Сабырлылыққа 
бейімделу 

Қорқыныштан арылу: 
• Басталу мен аяқталу 
ұғымын қабылдау; 
• Өзгеше қалыпта 
көрініс алып жалғасуын 
түсіну; 
• Шексіз тіршілік 
сырын сезіну 

Шешендік (мақалдау) 
нақыл 
Сөз тапқанға – қолқа жоқ, 
Ол өнердің жүйрігі. 

• Сөз бен ой түбіндегі 
тұжырым мен өсиет, кеңес 
түйсіну 

• Сөздің қуатын сезіну; 
• Ойдың негізі, тың 
шешім көзі екенін сезіну  

Бұл мысалдарда кеңес берушінің ақылы мен шеберлігін бағамдайтын, сенімді 
қарым-қатынасты қалыптастыратын бірнеше шарттар бар. Ол – кеңес алушының ойлау 
қабілетіне ықпал ету, тұлғалық қабілеттерін ашу мен кез келген тығырықтан шығу 
мүмкіндігіне сенуді үстеу ұғымдарын сезінту, ойлау, ойын жинақтау, талдау мен ой 
тұжырымдау дағдыларын жүйелеуге мүмкіндік тудыру. Өмірді ұсынылған мысалдармен 
салыстыру және өзге кісінің жауабын саралай отырып, өз мәселелерінің де шешімін 
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табуына жол көрсету. Себебі, шешендік сөздер – әр кезеңде қалыптасқан, уақыт 
кеңістігінің қиын кезеңдерінде, ұрымтал тұстарда жол тауып шығу тәжірибесінен 
құралған рухани қазына. Бұған сенбеу, оған күмәнмен қарау еш мүмкін емес, керісінше 
таңданыс пен даналық шешімді мойындау ғана қалады. Бұл күтілетін нәтижеге жол 
ашатын барлық белгілерді қамтиды: 

- Кеңес берушінің білімі ме тәжірибесіне, өзіне тыңғылықты көмек беретініне сену; 
- Сенімділікті ояту және нығайту; 
- Мәтінді талдау, мазмұн мен сезім иірімдерін талдай білу; 
- Мәселенің өз жағдайы емес, ғасырлар төрінен жеткен жағдаяттар тұрғысынан 

талданатынына көңілі толу; 
- Білімін толықтырып, тың тұрғыдан ойлануға мүмкіндік алатынына қанағаттану; 
- Өзге жағдаятты талдау барысында батыл талқылау жасап, батыл шешімдер жасауға 

дағдылану; 
- Алаңдау, қорлану, ыңғайсыздық сезімінен арылу және тағы басқа. 
Тәжірибеде орын алып отырған шешендік сөздерді қолдану барысында оның 

әдіснамалық негізі мен қолданылу тәжірибесін жүйелеп, теориялық тұрғыдан тиянақтап 
жазып шығу міндеттері бой көтерді. Осы бағытта зерттеу жұмыстарын қажетті деңгейде 
өрістету қазақстандық психология ғылымының сүбелі бір еншісі болып танылып, тың 
жаңалық ретінде танылады деп сенемін. 
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Резюме 

В своей статье автор делится опытом применения в психологичеком 
консультировании отдельных видов национального ораторского искусства, как «шешендік 
арнау» (ораторское посвящение). Он уверен в том, что этот подход очень хорошо 
помогает клиенту как  ситуационные примеры и очень эффективно способствует 
формированию личности. Автор считает, что это подчеркивает особенности  
казахстанской психологической науки. 

 
Summary  

In the article, the author shares his experience in the use of certain types of national oratory 
as "sheshendіk Arna" (oratory dedication)  in psychological consultation. He believes that it is 
very good at helping the client as a situational examples and very well contribute to the 
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formation of personality. The author believes that this highlights the features of the Kazakhstan 
psychological science. 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН 
БАЛАЛАРЫН ШЕТЕЛ   АЗАМАТТАРЫНА АСЫРАП АЛУҒА БЕРУ МӘСЕЛЕСІ 

 
Ермекбаева А.Б., 

заң ғылымдарының магистрі, оқытушы 
Нұржігіт Асылмұрат, 

"Қазақстан тарихы және құқық" кафедрасы  
3 курс "құқықтану" мамандығының студенті 

Қуанышов Бақытбек, 
"Қазақстан тарихы және құқық" кафедрасы  

3 курс "құқықтану" мамандығының студенті,  
Қайнар Академиясы 

 
Аталған мақалада Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған балаларын 

шетел азаматтарына асырап алуға беру, сондай-ақ олардың құқықтары мен міндеттері 
жан-жақты қарастырылған.  

Түйін сөздер: Бала асырап алу, бала, шетел азаматтары. 
 
Қазақстан Республикасының “Неке және отбасы туралы”  заңнамасына сәйкес, бала 

асырап алу - нәтижесінде шығу тегі бойынша туыстарының құқықтары мен міндеттеріне 
теңестірілетін жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтар мен міндеттер туындайтын 
сот шешімі негізінде баланы (балаларды) отбасына тәрбиелеуге берудің құқықтық 
нысаны [1]. Бала асырап алу — заңи акт. Ол баланың және оны тәрбиелеуге алған 
адамның арасындағы құқықтық қарым-қатыныстарды айқындайды. 
негізінен, кәмелеткетолмаған балаларға қатысты әрі солардың мүддесіне орай жүзеге 
асуға тиіс. Қазақстан Республикасының “Неке және отбасы туралы” заңының 87-бабыда 
бала асырап алудың тәртібі, оның құқықтық салдары, тиісті адамдардың заңи міндеттері 
мен жауапкершіліктері, т.б. егжей-тегжейлі қарастырылған. 

Баланы тәрбиесіне алуға тілек білдірген адамның өтініші бойынша бала асырап алу 
ісін сот қарап, азаматтық іс жүргізу заңдарында көзделген ережелер бойынша жүзеге 
асырады. Заң бойынша ҚР-ның азаматы болып саналатын балаларды, егер ел аумағында 
тәрбиелеу мүмкіндігі болмаса, шетелдік азаматтардың немесе республика 
территориясынан тыс жерде тұратын туыстарының асырап алуына рұқсат етілген. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында да бала асырап алу актісіне жете мән берілген. Көбінесе, 
ұрпақтар жалғастығы үзіліп қалмасын деген ниетпен перзент сүюге қабілетсіз не ұлы жоқ 
отбасына ет  жақын, сүйек шатыс туыстары бала беріп, қамқорлық жасаған. Бұл актіні 
кейін құпия ұстауға міндеттенген. Жалпы, қазақ ұғымында “асырау”, “асыранды” сөзі 
итке, малға қатысты ғана айтылатын, кемсітушілік астары мол лексема саналады. 
Әдетте, отбасы, тіпті ағайын-туыс арасындағы құпия-сыр ретінде сақталатын осынау 
құқықтық — адамгершілік іс-әрекетті “бауырына басу”, “баланы көйлекшең туу” деп 
астарлай жеткізген [2]. 

Шетелдіктер біздің балаларды не үшін асырап алады, оларға біздің сәбилерді асырап 
алудын  қаншалықты пайдасы бар? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрелік: 
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- біріншіден , батыс елдерінде баланы асырап алушының ата-анасы қаңғыбас, мейлі 
ішімдікке салынған маскүнем болса да кез-келген уақытта тастанды баланы асырап алуға 
құқысы бар. 

- екіншіден , баланы асырап алушыға салық мемлекет тарапынан барынша 
жеңілдетілген.  

- үшіншіден , «трансплантация» латын тілінен аударғанда бір адамның ағзаларын 
басқа бір адамға келісімі арқылы ауыстыру. 

 Осыған жарқын мысал ретінде Бразилиядағы ұйымдасқан қылмыстық топтардың 
әрекетін айтуға болады. Олар тұрмыс тапшылығынан қиындық көрген кедей-кепшіктердің 
бір бүйрегін 10 мың доллорға сатып алып, оны Оңтүстік Африка елдеріндегі сырқат 
байларға 120 мың доллорға сатып отырған.Қырықтан астам жасырын ұйымның жұмысы 
қарқын алып тұр. Жыл сайын мың сан баланы көздерін жәутеңдетіп шекара асырады. 
Жасына сәйкес әр сәбиге тұрақты баға да қойылған. Мысалы, 6 айлық шақалақ – 12 500 
доллар болса, 6 жастан асқандар арзандап, 5000 долларға ғана сатылады. Осындай «арзан 
жетімдер» біздің елде ғана бар. Соның нәтижесінде, қазір қазақстандық асыранды 
балалардың жеті мыңнан астамы шетел мектептерінде білім алатын көрінеді. 

Бала сату әлемнің көптеген елдерінде болғанымен, біз сияқты жетімін кім-көрінгенге 
жетектетіп жібермейді. Мәселен, Германия мен Англияда баланы жалғыз басты адамдарға 
бермейтін қатаң заң бар. Латвия мен Литваның балаларын тек сол мемлекеттен қоныс 
аударған шетелдіктерге ғана асырап ала алады. Израиль мен Армения да баланы тек өз 
ұлтының өкілдеріне ғана береді.Соңғы кездері Қазақстаннан кеткен 537 баланы жалғыз 
басты әйелдер мен еркектер асырап алған.Тағы бір келеңсіздікті айтсақ, біздің балаларды 
бір жыныстылар (гомосексуалистер) асырап алу қаупі төніп тұр.Осыған байланысты 
Сыртқы істер министірлігіне 1800-ге жуық өтініштер түскен. Өйткені, бұл АҚШ, 
Германия, Нидерланды елдерінде заңдастырылып қойылған. Өкінішке қарай, біз ана мен 
балаға жасалған қиянаттың ұлтқа жасалған қиянат екендігін есімізден шығарып алған 
секілдіміз [3]. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабында «Қазақстан 
Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмiрi, құқықтары мен 
бостандықтары» деп жазылған [4]. Бірақ қазіргі кезде елімізде шетел азаматтарының қазақ 
балаларын асырап алуы жылдан жылға көбейіп барады. Осындай жағдайдан кейін, 
қазақтың домалақ сәбилері шетелдерде қаңғып жүрсе, еліміздің демографиясы қалай 
көтерілмек?!  

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды асырап алуға 
беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы бойынша 
Қазақстан   Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды Қазақстан  
Республикасынан  тыс  жерде  тұрақты  тұратын Қазақстан Республикасының 
азаматтарына және шетелдіктерге асырап алуға беру тәртібі. Шетелдіктердің бала асырап 
алуына балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында Қазақстан 
Республикасымен тең мәнді халықаралық міндеттемелері бар елдердің азаматтарына ғана 
рұқсат етіледі.Орталықтандырылған есепте тұрған балаларды шетелдіктердің асырап 
алуына беру оларды азаматтығы мен тұратын жеріне қарамастан туыстарына, Қазақстан 
Республикасының аумағында және одан тыс жерде тұратын Қазақстан Республикасының 
азаматтарына тәрбиелеуге беру мүмкін болмаған жағдайда, орталықтандырылған есепке 
қойылған күннен бастап үш ай өткен соң жүзеге асырылады.Шетелдіктерге асырап алуға 
берілген балалар Қазақстан Республикасынан тыс жерге шығуға дейін Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінде есепке қойылуы тиіс. Қазақстан 
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Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары, 
бала асырап алуға үміткер және белгіленген тәртіппен бала асырап алу жөніндегі 
аккредиттелген агенттіктер арқылы тіркелген шетелдіктер уәкілетті органға: 

1) баланы асырап алуға тілек білдіргені туралы жазбаша өтінішті; 
2) табыстары туралы анықтаманы; 
3) отбасы жағдайы туралы анықтаманы; 
4) паспорттардың көшірмелерін; 
5) денсаулық жағдайы, оның ішінде психикалық саулығы, есірткіге 

(уытқұмарлыққа), алкогольге тәуелді еместігі туралы анықтаманы; 
6) сотталмағандығы туралы анықтаманы; 
7) жақын туыстарының бала асырап алуға жазбаша келісімін; 
8) достарының немесе көршілерінің кемінде үш ұсыным хатын; 
9) тұрғын үйінің бар-жоқтығын растайтын құжатты; 
10) бала асырап алу жөніндегі уәкілетті шетелдік мемлекеттік органдар мен 

ұйымдардың ықтимал бала асырап алушылардың жеке басының адамгершілік қасиеттері 
туралы арнайы берген анықтамасын; 

11) бала асырап алуға құқығын растайтын қабылдаушы мемлекеттің құзыретті 
органы берген құжатты; 

12) асырап алынған баланың Қазақстан Республикасынан қабылдаушы мемлекетке 
баруына рұқсатты; 

13) мынадай: 
асырап алынған баланың Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде 

тіркелуі; 
18 жасқа толғанға дейін асырап алынған балада Қазақстан Республикасы 

азаматтығының сақталуы және оның Қазақстан Республикасының шетелдік 
мекемелерiнде есепте болуы; 

кездейсоқ жағдаяттар кезінде қамқоршыларды белгілеу туралы міндеттемелерді 
ұсынады. 

Уәкілетті орган аккредиттелген агенттік арқылы Қазақстан Республикасынан тыс 
жерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге 
баланың құжаттарын танысу үшін жібереді. Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер баланың 
құжаттарымен танысу фактісі туралы жазбаша растауды және онымен одан әрі танысуға 
келісімді ұсынады. Бала асырап алуға үміткер шетелдіктер Қазақстан Республикасына 
кіру визалары болған кезде Қазақстан Республикасына келеді. Кіру визаларын Қазақстан 
Республикасының шетелдік мекемелерi береді. Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттарында өзгеше көзделмесе, визаларды беруге уәкілетті органның шақыруы негіз 
болып табылады. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын азаматтар 
уәкілетті органнан келу мерзімдері туралы хабарлама алғаннан кейін Қазақстан 
Республикасына кіреді. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын 
Қазақстан Республикасы азаматтарының, бала асырап алуға үміткер шетелдіктердің келуі 
туралы хабарламаны және құжаттарын уәкілетті орган баланың болу жері бойынша тиісті 
органды одан әрі хабардар ету үшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың білім беруді басқару органына белгіленген мерзімде жібереді. Уәкілетті орган 
берген жолдамаға сәйкес баланың болу жері бойынша органға келгеннен кейін Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары, 
шетелдіктер бала орналасқан білім беру, медициналық және өзге де ұйымға барады және: 
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1) баланы таңдайды, орган өкілінің және қажет болған жағдайда аудармашының 
қатысуымен тиісті білім беру, медициналық және өзге де ұйымның ережесіне сәйкес 
режим талаптарын сақтай отырып, онымен кемінде төрт апта тікелей қатынасады 
(баламен, оның әдеттерімен, талғамымен, мінезінің ерекшеліктерімен жеке танысу, 
серуендеу, ойындар); 

2) баланың денсаулық жағдайы туралы медициналық қорытындымен танысу 
фактісін осы Қағидаларға 2-қосымшағасәйкес жазбаша нысанда растайды; 

3) тілек білдірсе, бала орналасқан білім беру, медициналық және өзге де ұйым 
өкілінің қатысуымен асырап алынатын баланы тәуелсіз медициналық куәландырудан 
өткізу үшін медициналық мекемеге жүгінеді; 

4) бала асырап алу ресімінен бас тартуды немесе оған одан әрі қатысуды осы 
Қағидаларға 3-қосымшағасәйкес жазбаша растайды. 

Асырап алынатын баланың болу жері бойынша орган комиссияның қорытындысы 
негізінде баланы асырап алуға беру туралы рұқсатты Қазақстан Республикасынан тыс 
жерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының, бала асырап алуға 
үміткер шетелдіктердің осы баламен жеке қарым-қатынас жасау фактісі туралы 
мәліметтерді көрсете отырып сотқа жібереді.  Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 
жерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің бала 
асырап алуы олардың өтініштері негізінде бала асырап алушылардың өздерінің, орган 
өкілінің, сондай-ақ прокурордың міндетті қатысуымен баланың болу жері бойынша 
соттың шешімімен жүргізіледі. Бала асырап алушылар бала асырап алушының жеке басын 
растайтын құжатты және заңды күшіне енген сот шешімін ұсына отырып, баланы оның 
болу жері бойынша жеке өзі алып кетуге міндетті. Бала асырап алудан бас тартқан 
жағдайда Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын азаматтарға, 
шетелдіктерге олардың құжаттары аккредиттелген агенттік арқылы қайтарылады. 
Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде тұрақты тұратын Қазақстан 
Республикасының азаматтары және шетелдіктер бала асырап алушының және баланың 
тұрғылықты елінде орналасқан бала асырап алу жөніндегі аккредиттелген агенттіктер 
арқылы бала он сегіз жасқа толғанға дейiн оның тұрмыс жағдайы, білім алу, тәрбиелену 
және денсаулық жағдайы туралы есептерді уәкілетті органға бала асырап алу туралы сот 
шешімі заңды күшіне енгеннен кейін алғашқы үш жылда әр алты ай сайын, кейінгі 
жылдары – жылына кемінде бір рет фотосуреттерiн қосып жiберiп отырады. Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 86-бабының 4-тармағында көзделген 
жағдайларда есептерді ұсынудың кезеңділігі уәкілетті органның шешімі бойынша 
белгіленеді. Бала асырап алушының және баланың тұрғылықты елінде орналасқан бала 
асырап алу жөніндегі аккредиттелген агенттіктер есептерді уәкілетті органға Қазақстан 
Республикасының аумағындағы өз филиалдары және (немесе) өкілдіктері арқылы 
ұсынады.Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын туыстарына және 
Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге асырап алуға берілген 
балаларға бақылау жасауды Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелерi және 
уәкілетті орган жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының консулдық лауазымды 
адамы консулдық округ шегінде, сондай-ақ аккредиттелген агенттіктің қызметкерлері 
шетелдіктердің асырап алуына берілген балаларға бақылау жасауды жүзеге асырады, 
сондай-ақ кәмелет жасқа толғанға дейін баланың тұрмыс және тәрбиелену жағдайларына 
сәйкестігін тексеру мақсатында бала асырап алушыларға барады.Шетелдіктер асырап 
алған Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінде есепке қою мен Қазақстан Республикасының 
шетелдегі мекемелерінің бақылауды жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасы 
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Сыртқы істер министрлігі айқындайды. Қазақстан Республикасының аумағында 
аккредиттелген агенттіктер асырап алынған балалардың өлімі, оларға қатыгездік көрсету, 
олардың бала асырап алушылар отбасында бейімделуінің мүмкін еместігі, бала асырап 
алудың күшін жою және (немесе) балаларды қайта орналастыру жағдайларының анықталу 
фактілері туралы уәкілетті органды және баланы асырап алу туралы сот шешімі шыққан 
жер бойынша органды бес жұмыс күні ішінде хабардар етеді [5]. 

Алайда, шетелде  8 806 жетім бала бар екен 6 мыңнан астамы – АҚШ-та, 725-і 
Испанияда, 426-сы Бельгияда. Барлығы 30 елге өз қолымызбен аттандырыппыз 
бауырларымызды. Африка елдерінде де бірнеше қазақ баласы жүр.  Жат елден пана 
тапқан сегіз мыңнан астам баладан қаншама ұрпақ өрбитін еді?! Кең байтақ жерімізбен 
мақтанамыз, ал ол жерге адам қоныстанбаса, оның несі мақтаныш?! Шетелдіктерге бала 
беруді тоқтату керек деген мәселені көтермес бұрын, іштегі жағдайды жүйелеп, реттеу 
керек. Соңғы кезде өшіріп алған рухани құндылықтарымызбен қайта қауышсақ, қайтадан 
жандандырсақ, ұлттық тәрбиеге мән беріп, мейірімді бола түссек, жетім балалар да 
азайып, балалар үйі деген түсінік те жоғалады деп есептейміз [6].  

Бала асырап алам деген шетел азаматтарына қатаң талаптар қойып, сондай-ақ 
қойылған талаптардың орындалуын қадағалау қажет. Асырап алынған балаға қазақ тілін, 
салт-дәстүрін үйренуіне жағдай жасауы керек. Шетел азаматтарының толық отбасы болу 
керек, кемінде олар 10 жылдан артық бірге өмір сүрген жәнеде ерлі-зайыптылар бір 
жынысты тұлғалар болмауы керек. Асырап алынатын балалардың жас шамасы 10 жас 
болуы керек, себебі асырап алынатын балалардан олардың пікірлерін сұрауға біз 
міндеттіміз. Асырап алынған бала ҚР азаматы болып табылатынын біле тұра, шетел 
азаматтары өз мемлекетінің заңнамасына және Қазақстанның заңнамасына құрметпен 
қараулары қажет және аталған заңнамада белгіленген барлық талаптарды орындаулары 
тиіс деп есептейміз.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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2. Уикипедия — ашық энциклопедиясы https://kk.wikipedia.org. 
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Резюме 
В данной статье рассматривается  усыновление (удочерение) иностранным 

гражданам несовершеннолетних детей в Республике Казахстан, а также их права и 
обязанности. 

 
Summary 

This article discusses the adoption (adoption) foreign national’s minors in the Republic of 
Kazakhstan, as well as their rights and obligations. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИКАСЫНА ЗИЯНДЫ 
ӘСЕРІ 

 
Берденкулова М., 

магистрант 
 
Мақалада әлеуметтік желілердің студенттердің психикасына зиянды әсері туралы 

айтылады. 
Түйін сөздер: әлеуметтік желі, ғаламтор, психика, тәуелділік, зияндылық.  

 
Студенттік шақ бұл – психикалық және физиологиялық қызметтердің қауырт дамуы, 

тұлғаның, өзімдіктің, өз әрекеттеріне деген жауапкершіліктің қалыптасуы, сондықтан бұл 
кезеңнің ерекшеліктері студенттердің тұлғалық дамуында теріс көрініс беретін агрессивті 
мазасыз күйлер, әлеуметтік желілер мен технологиялар сияқты түрлі жағымсыз 
ықпалдардың әсерінде қалыптасады. 

Студенттік кезең дегеніміз - бұл балалық кезбен есейген кез аралығында болатын 
биологиялық бастама мен арнайы мәдени аяқталу кезеңі деп көрсетіледі. 

Қазіргі таңда жастарға, студенттерде қауіп төндіріп тұрған ең өзекті мәселенің  бірі 
ғаламторға яғни, оның ішінде әлеуметтік желелерге тәуелділік болып табылады [1]. 

Студенттер әлеуметтік желілерде отыра беріп, өз жұмыстарын артқа қарай тастап, 
сондай–ақ оның психикасының жұмысы бәсеңдейді, кейде дербес жеке тұлғалық дамуы 
тоқтатылады. Әлеуметтік желідегі қарым-қатынас ерекшелігі  екі түрлі 
феномен тудырады: біріншіден, ғаламтор виртуалды тұлғаны жасау мүмкіндігі пайда 
болады; екіншіден, реалды қарым-қатынастың виртуалды қарым-қатынастан 
айырмашылығының бар болуына байланысты әлеуметтік желі тәуелділігіне жол 
ашылады. 

Әлеуметтік желілер қазіргі заманда біздің елде үлкен бас ауруының салдарына 
айналып тұрғанын мойындауымыз керек. Әлеуметтік желілер – пайданың да, қауіптің де 
көзі. Бірақ, студенттер үшін қауіптің дәл өзі дер едім. Желілер желкеңді қиюы да әбден 
мүмкін. Әлеуметтік желілерге тіркелген студенттер өздері туралы мәліметтерді ашық 
түрде жариялайтыны белгілі. Оны сізге таныс емес адамдар теріс мақсатта пайдалануы 
мүмкін. Кейінгі жастардың әлеуметтік желіге деген тәуелдігі соншалықты, кейде 
интернетке қолы жетпей қалған сәттерде іштей күйзеліске түседі. Өйткені, олардың «жеке 
парақшалары» - бет айнасы, жан дүниесі мен тынысы 

Әлеуметтік  желілер 1995 жылдардан бері қарай кеңінен қолданылуда. Алғашқы 
болып Classmates.com (сыныптастар) әлеуметтік желісі шықты. Ал 2003-2005 жылға қарай 
MySpace, Facebook секілді желілер саны бірқатар көбейді. Арнайы зерттеушілердің 
статистикалық мәліметіне сүйенсек, шетелде көп қолданылатын әлеуметтік желілер 
мыналар екен: Facebook, Last.fm, LinkedIn, MySpace, Ресейдің өзінде: ВКонтакте, Мой 
Круг, Мой Мир, Одноклассники.ru, Живой Журнал. Ал, Қазақстандағы әлеуметтік 
желілер Nur.kz, Birge.kz, Ilike.kz, On.kz, Kazlife.com, Zhelide.kz, Aitys.kz сайттары мен 
әлеуметтік желілер жұмыс істеуде. Әлеуметтік желі мыңдаған компаниялардың 
тауарларын желі арқылы жарнамалап, тұтынушылар санын он есеге арттыратыны рас. 
Дегенмен де, қазіргі таңда әлеуметтік желілердің балалар мен студенттердің психикасына 
қаншалық әсерін тигізетіндігін біріміз білсек, біріміз білмейміз .Қазіргі таңда әлеуметтік 
желілердің саны екі қолдың саусағын қосып санасаңда жетпейтін жағдайға жетті., ретінде 
әлеуметтік видео желіге youtube-ті айтсақ, блогтар желісіне wordpress, ал микроблоггинг 
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мысалына twitter. Сонымен әлем бойынша рейтінгі ең жоғары  әлеуметтік желілерді атап 
өтейік. 

«Facebook» 
Тіркелгендер шамамен 640 млн адам, бір айда 550 млн адам кіреді екен.Құрылған 

жылы 2004 ж, ақпан айы, қолданылатын тілі 100 мемлекет.Штаб-пәтер калифорния 
қаласы, қызметкерлер саны 2000 адамнан аса.Тіркелу үшін ең төмен жас 13. Негізін 
қалаушы Марк Цукерберг. 

 «Twitter»       
Тіркелген адамдар 200 млн,  1 айда сайтқа кірушілер 96 млн.Құрылған жылы 2006 

шілде айы. 7 тілде қолданылады.Штаб-пәтер Сан-Фрнациско, Калифорния,  қызметкерлер 
саны 450 адам.Тіркелу үшін ең төменгі жас 13. Негізін қалаушы Джек Дорси. 

«Bebo» 
Тіркелген адамдар саны 117 млн, 1 айда сайтқа кірушілер 7 млн.Құрылған жылы 

2005 ж, шілде. Қолданатын тілдер саны 5.Штаб-пәтер Сан-Фрнациско, Калифорния. 
Қызметкерлер саны 50.Тіркелу үшін ең төменгі жас 13. Негізін қалаушы Майкл Брич. 

«MySpace» 
Тіркелгендер саны 100 млн. Бір айда сайтқа кірушілер 80 млн.Құрылған жылы 

тамыз, 2003 жыл. Қолданатын тілдер саны 15.Штаб-пәтер Беверли-хиллз, Калифорния. 
Қызметкер саны 1000.Тіркелу үшін ең төменгі жас 13. Негізін қалаушы Томас Андерсон. 

«Linkedln» 
Тіркелгендер саны 100 млн. Бір айда сайтқа кірушілер 50 млн.Құрылған жылы 

мамыр, 2003 жыл. Қолданатын тілдер саны 6.Штаб-пәтер Маунтин-Вью, Колифорния. 
Қызметкер саны 1000.Тіркелу үшін ең төменгі жас 18. Негізін салушы Рейд Хоффман. 

« Vkontakte» 
 (орыс тілінде "байланыста" деген мағына береді) 2013 жылғы зерттеулер бойынша 

“ВКонтакте” сайтына күніне 43 миллион адам кіреді. "Вконтакте" сайтының негізін 
салушы — Павел Дуров. Танымалдылығы жөнінен Белоруссия және Украинада – бірінші 
орынды, Ресейде – екінші орынды және Қазақстан бойынша төртінші орынды иеленеді. 

«Instagram»  
 Фотосуреттер және видео бөлісуге арналған әлеуметтік желілік онлайн қызмет. . 

Негізін қалаушы Кевин Систром, Майк Кригер (Burbn, Inc.) Құрылған жылы 2010 жылдың 
6 қазан. 

Ғылыми зерттеулердің мәліметтеріне сүйенсек, «ғаламтор–тәуелділігі» диагнозының 
негізгі 5 типін көрсетуге болады.Олар адамның  нақты нәрсеге құмар екендігін 
сипаттайды: 

1. киберсекс; 
2. виртуалды танысулар; 
3. онлайнды биржалық сауда; 
4. және азарттық ойындарға құмарлық; 
5. компьютерлік ойындарға деген құмарлық [2].  
Қоғамның компьютендірілу үрдісін үдемелі пайдаланылуына байланысты, 

жаһанданған ақпаратталудың тұлғаға қандай ықпал ететініне қатысты мәселелердің 
маңызы артуда.  

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев « нағыз досты ғаламтордан іздеп әуре болудың 
қажеті жоқ, «Твиттерде» немесе басқа да әлеуметтік желілерде отырып, уақыттарыңды 
босқа ысырап етпеңдер.Ең дұрысы өз араларыңда шынайы қарым-қатынасқа түскендерің 
дұрыс. Өйткені, нағыз дос ғаламторда емес, жаныңда жүргенін ұмытпа. Бүгінгі қоғамда 
адамдарды кітап оқитындар мен компьютерде отырып, уақыт өткізетіндер деп екі топқа 
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бөлуге болады. Компьютерде отыратындар өмір бойы кітап оқитындарға қызмет етіп 
өтеді», - деген еді[3]. 

Аталмыш проблемалық саланың әрқилы аспектілерін психологтар салыстырмалы 
түрде бұрынннан қарастыруда. Атап айтқанда, психолог О.Т.Тихомиров және оның 
шәкірттері О.Н.Арестова [4], Л.Н.Бабанин, Ю.Д.Бабаева, А.Е.Войскунский және көптеген 
басқа да ғалымдар адамның, соның ішінде студенттердің компьютермен өзара 
әрекеттестігінен психикалық іс-әрекетіндегі құрылымды және функционалды 
өзгерістерінің зерттеулері жасалынуда. Ол өзгерістер адамның танымдық, коммуникативті 
және тұлғалық аймақтарын қозғайды . Қазіргі таңда әлеуметтік желілерге тіркелген, босқа 
уақыты мен денсаулығына зиян келтіретін балалар мен студенттердің саны артуда. Өткен 
ғасырдың 90 жж. компьютерлік ойындардың балалар мен студенттік жастағыларға 
тигізетін ықпалын қарастырған американдық зерттеушілер М.Коул, Ш.Текл электрондық 
ойындарды «теңдесі жоқ тәрбиешілер», - деп атаған.  Ғаламторлық әлеуметтік желілерге 
ұзақ уақыт үздіксіз шұғылдану студенттерге агрессиялық мінез-құлықты туғызады деген 
еді. Енді міне компьютерлік ойындардың жалғасы әлеуметтік желілерге ауысты[5].  

Поляк  жазушысы Я.Вишневский өзінің «Желідегі жалғыздық», - деп аталатын  аты  
шулы  романында «Ғаламтор адамдарды жақындатпайды. Ол – жалғыздықтардың 
жиынтығы. Былай қарасаң, бәріміз бірге секілдіміз. Бірақ, бәрібір жалғызбыз», - деп 
жазады. Роман неліктен танымал? Бүгінгі оқырман осы шығарманы неге іздеп жүріп 
оқиды? Өйткені, қазір «Желідегі жалғыздықты» ғаламторға қолжетімді аймақта тұратын 
ағайынның біразы бастан кешіп жүр [6].  

Әлеуметтік желіге тәуелді студенттерде төмендегідей белгілердің болатындығын 
атап көрсетуге болады. Яғни, бірнеше сағат бойына компьютердің немесе ұялы 
телефонның алдында отыра беру, ата-анасымен кикілжіңге бару, сабақ үлгерімінің 
нашарлауы, жиі сабақтан қалу, достарымен табиғи қарым-қатынасының азаюы, тек өзі 
сияқты әлеуметтік желіге құмар студенттермен қарым-қатынас ұстау, өз уәдесінде тұрмау, 
ашуланшақтық, мазасыздану мінездері пайда болады, сол сияқты ұйқының бұзылуы, зейін 
мен есте сақтау қабілетінің нашарлауы т.б. көрініс береді. Психологтардың пікірінше, осы 
белгілердің ең болмағанда бесеуі студенттердің бойында анықталса, әлеуметтік желіге 
тәуелділіктің болуы мүмкін деген анықтама береді. Компьютерге қызығушылық, яғни 
тәуелділік өз шегіне жеткенде ол патологиялық ауруға айналуы әбден мүмкін. 

Студенттердің эмоциялы сферасының кедейленуі сияқты қауіп те туындайды, 
өйткені  жеңгісі келген ойыншы үнемі өз сезімдерін тұншықтырып,байсалдылықты, 
салқынқандылықты сақтап қалуы тиіс. Психологтардың ойынша, кейбір компьютерлік 
ойындар агрессивті мінезқұлыққа, соғыс пен күш жұмсаудың маңызының мөлшерден 
артық бағалануына арандатады. 

Қазіргі таңда жастарға, студенттерде қауіп төндіріп тұрған ең өзекті мәселенің  бірі 
ғаламторға яғни, оның ішінде әлеуметтік желелерге тәуелділік болып табылады. Қазіргі 
таңда технология және оның нәтижелерін пайдаланатын адамдар байланыс құралдарын 
жақсы меңгеріп алған. Әрине, адамның өмірін жеңілдететін технологияларын пайдалану 
керек. Бірақ, технология дамуының жемісі болып табылатын атом бомбасының адамзатқа 
тигізген зияндарын айтып жеткізу қиын. Осындай технологияның зиянды жемістерінің 
бірі ғаламтор арқылы қосылатын әлеуметтік желілер болып табылады. Д.Гринфилд 
(Greenfield, 1999) көбінесе ғаламтордағы әлеуметтік желілердегі тәуелділікпен қатар 
(жағдайлардың 20%-нда кездеседі) сексуалды аддикция жүреді деген деректер келтірді. 

Әлеуметтік-психологиялық тәжірибеде әлеуметтік желілерге деген ауытқушылық 
әрекеттер мен қылықтар көрсететін студенттер тобын  «қауіп тобына» жатқызады. Бүгінгі 
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күні «қауіп тобындағы студенттер» терминінің ортақ бір түсінігі қалыптаспаған, алайда 
Е.Ю.Егошкинаның мәліметтері бойынша, оған төмендегілерді жатқызуға болады: 

1. невротизациялық ерекшелігі бар студенттер; 
2. психосоматикалық аурулары (жекелей айтқанда логоневроз) бар студенттер; 
3. акценттелген, психопатияланған студенттер; 
4. әлеуметтік жағдайы төмен отбасы студенттер; 
5. экологиясы жағымсыз аймақтарда өмір сүретін студенттер [7]. 
Г.Ф.Кумаринаның мәліметтері бойынша (1996) мұндай студенттер қатарына әрбір 

бесінші студентті жатқызуға болады деді . 
«Қауіп тобындағы» студенттер әлеуметтік психикалық дезадаптацияның белгілі бір 

дәрежесімен сипатталады (адаптацияның біраз ғана бұзылысынан жеке тұлғаның толық 
бейімсіздігіне дейін). 

М.Орзактың зерттеулеріне сүйенсек, ғаламтордағы әлеуметтік желілерге деген 
тәуелділікке тән төмендегідей психологиялық және физиологиялық симптомдары бөліп 
көрсеткен: 

Психологиялық симптомдар: 
1. көтеріңкі көңіл-күй және компьютердің алдындағы эйфория сезімі; 
2. тоқтаудың мүмкін еместігі; 
3. компьютер алдында өткізілетін уақыт көлемінің артуы; 
4. жанұя және жолдастарын елемеу; 
5. компьютерден алыс кездерде бос болу сезімі, депрессия, мөлшерден тыс қозу; 
6. өз қызметі жайлы қызметкерлеріне немесе жанұя мүшелеріне жалған айту; 
7. жұмыс немесе оқудағы проблемалар. 
Физиологиялық симптомдар: 
1. карпальды канал синдромы (бұлшықеттің ұзақ күйзеліске ұшырау мен 

байланысты қолдың жүйкелік жолдарының туннельдік жолдарының зақымдануы); 
2. көз сұйық затының құрғауы; 
3. бас ауруы; 
4. омыртқа ауруы; 
5. уақытында тамақтанбау; 
6. жеке гигиенаны сақтамау; 
7. ұйқының бұзылуы. [8] 
 
                      Студенттерге психологиялық кеңестер мен ұсыныстар  

Компьютердің және ұялы телефонның зиянын барынша азайту мақсатында 
есте ұстар кеңестер: 

• Монитор экраны көзден 50, тіпті 70 см қашықтықта тұрғаны дұрыс. 
• Сіз жұмыс жасайтын жерде бір емес, бірнеше компьютер тұрса, бір-бірінен ара 

қашықтыгы 1 м болуы тиіс. 
• Компьютердіц арты мүмкіндігінше қабырғаға қарап тұрганы жөн. 
• Компьютер тұрган бөлме шаң болмауы қажет. 
• Ауаны тазалап тұрыңыз,  мүмкін болса, компьютердің жанына су қойылган ыдыс қойып 

қою керек. 
• Жас балалар компьютер алдында тапжылмай отыра бермей, әр 20 минут сайын 15 

минут демалуы тиіс. 
• Ал ересек адамдар 2 сағатта бір 10-15 минутқа тынығуы қажет.  
• Компьютермен жұмыс жасап болғаннан кейін міндетті түрде салқын сумен   

жуыну қажет. 
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Ұсыныстар: 
1.SAR көрсеткіші 0,1вт/кг және одан төмен болғаны абзал; 
2.Әрбір ата-ана балаларының денсаулығын ойлайтын болса, агент     орнатылатын 

ұялы телефондарды сатып алуға шектеу қою керек; 
3.Әлеуметтік желілерге (mail.ru, twitter.com, facebook, instagram, vkontakte) он сегіз 

жасқа дейінгі балаларға тіркелуді жою керек; 
4.Университет тарапынан "Әлеуметтік желілердің зияндылығы!"- атты тақырыпта 

акцияларды жиі өткізіп тұру;  
5.Ата-аналар балаларын қадағалап, уақытты тиімді пайдалануды ерте жастан үйрету 

қажет. 

 
Сурет 1. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  

студенттеріне жүргізілген Экклздің   «Тұлғаның  депрессиялық күйге түскен 
жағдайынан арылту»  әдістемесінің  эксперименттік және бақылау тобы бойынша 

түзету жұмысын өткізгенге дейінгі және кейінгі гистограммалық көрсеткіш нәтижесі 
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Сурет 2. «Жиі қолданылатын әлеуметтік желіңіз?» деп аталатын сауалнаманың 

эксперименттік және бақылау тобы бойынша түзету жұмысын өткізгенге дейінгі және 
кейінгі гистограммалық көрсеткіш нәтижесі 

 
Жоғарыда көрсетілген эксперименттік зерттеудің нәтижесі  баршамызға белгілі 

болды. Десек те, ақпараттық технологиялары дамыған XXI ғасырда әлеуметтік желілерге 
шектеу қою мүмкін емес. Сондықтан заман талабына сай, яғни, апта сайын болмаса да, ай 
сайын отбасында ата-аналар тарапынан, оқу орнында топ тәлімгерлері тарапынан 
педагогикалық-психологиялық алдын алу іс-шаралары мен жұмыстарын жүргізу дәстүрге 
айналса, әлеуметтік желілерге деген тәуелділіктен алыс болар едік. Құрбыларыма яғни, 
студенттерге айтарым құрылғы мен мақсатты шатастырып алмағанымыз жөн болар. Біз 
әлеуметтік желілерді құрылғы ретінде, яғни, адамдармен байланысудың құралы ретінде 
пайдалануымыз керек. Ал оның шегін білмеу үлкен қасірет деп ойлаймын. Қорыта келе, 
күннен-күнге осы тәуелділікке душар болып отырған адамдар, студенттер санының 
көбейіп отырғанын ескерсек, бұл мәселе психологиялық тұрғыда жан-жақты зерттеуді 
қажет ететін мәселеге айналуы тиіс деп санаймыз.  
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Резюме 

В статье рассматривается о негативном влияний социальных сетей на психику 
студентов.  

Summary 
The article discusses the negative effects of social networks on the student mind. 

 
 

МҰСЫЛМАНДЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУ 
ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ 

 
Ермекбаева А.Б.,  

заң ғылымдарының магистрі, Қайнар академиясы, 
Мұханбеткерімова А.А., 

заң ғылымдарының магистрі, оқытушы. 
  Мамырхан Қ.,  

"6М030100-құқықтану" мамандығының 2 курс магистранты,  
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті 

 
Мақалада мұсылмандық құқық жүйесінің бастаулары мен қайнар көздері, ислам діні 

шариғат заңы бойынша азаматтық құқықтың қалыптасуы мен даму кезеңдері, оның 
негізгі институттарының мәні мен мазмұны, ерекшеліктері қарастырылады.    

Түйін сөздер:  ереже, заң, құқықтық жүйе, шариғат заңы, құқық,  қағидаттар,  
қайнар көздер, азаматтық құқықтарды қорғау. 

 
Мемлекеттің құқықтық жүйесінің пайда болуы мен даму тарихына барлық қоғамның 

рухани мәдениеті: дін, философия, мораль, бейнелеу мәдениеті, ғылым әсер етеді. 
Мұсылман құқығының қалыптасуында да шешуші рөлді дін алды. Мұсылмандық құқық 
жүйесінің негізгі қайнар көздері болып Құран мен Хадис табылады. Құран Исламның 
негізгі қайнар  көздердің бірі болып табылады. 

Құран өз ішіне діни және мәдени мәселелерді, әлеуметтік және экономикалық 
мәселелерді, құқық және құқықтанушылықты, тарих, саясат және халықаралық 
қатынастарды қарастыра отырып, адамзат баласын ізгілікке тәрбиелейді. Құранның негізгі 
мазмұны жақсы мен жаманды, обал мен сауапты, ақ пен қараны ажырата әрекет етуге 
баулиды. 
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Шығыстанушы, профессор, Құран мәнін жетік білетін ғалым Т.Б.Ирвинг: «Чтобы 
понять, что представляет собой Коран,  необходимо поразмышлять о его сути и его 
исторической функции и роли. Коран – книга для руководства. Она обращена к любой 
жизненной ситуации. Его предметом является человек в его взаимоотношениях с Богом, с 
его верой, личностью и характером, его личной и общественной жизнью, его ролью в 
истории» [1, 23 б.] – деп қасиетті Құранға баға береді. Сөйтіп, Құран бүкіл адамзат 
баласын жақсы мен жаманды, обал мен сауапты түсіндіре отырып тура жолға салатын 
кітап. 

Құранның алғышарттары мыналардан тұрады: 
- Бүкіл әлем, адамзат табиғаттың кездейсоқтығы нәтижесінде емес, мақсатты түрде 

ұлы жаратушының жаратқаны әрі бұл жаратылыстардың баршасын Алла тағала белгілі 
заңдармен басқарады; 

- Алла тағала – тек жаратушы ғана емес, барша жаратылыстың сүйеніші әрі 
билеушісі; 

- Алла тағала барлық жаратылыстар ішінен адамзатты артық етіп жаратты, яғни 
білуге, ойлауға, түсінуге, шешім шығаруға қабілетті етіп жаратты. Алайда таңдау еркін 
адамның өзіне берді; 

-  Адамзат баласына Құранды түсірді; 
- Алла тағала адам баласын мәжбүрлеп тура жолға салмайды. Оны адамның өз 

еркіне қалдырған; 
- Мейірімі мол жаратушы адамзат баласына жаны ашып, ең соңғы пайғамбар 

Мұхаммедке дейін қаншама пайғамбарлар жіберді. Алайда, адамзат баласы тура жолдан 
тайып, күнәға батып, қылмыстар істейді, имандылықты ұмытып, азғындыққа түседі. 
Осындайлардан сақтандыру мақсатында Құранның өн бойы толған қағида-ережелер мен 
үлгі-насихаттар болып табылады. 

Құран Мұхаммед пайғамбардың тірісінде жеке кітап болып жүйеге келмеген 
болатын. Алайда, келіп түскен аяттарды тек қана Мұхаммед пайғамбар ғана емес, 
айтылған аяттарды тыңдаушы сахабалар жаттап алып, бірінен біріне таратып отырған еді. 
Ол кезде барлық сүрелерді жатқа айтушылар да болды. Оған мүлдем таңдануға болмайды. 
Көшпелілер шетінен құйма құлақ, зерделі, естігендерін  қолма-қол қағып алып, ешқандай 
өзгеріссіз дәл сол  қалпында айта беретін тума қасиетке ие болған. 

Құран сүрелерінің жалпы саны 114, уақытына және мәніне қарай емес, көлеміне 
қарай орналастырылған. Тек бірінші сүре «Фатиха» 7 аяттан тұрып, қалған сүрелер 
көлеміне қарай жалғастырлыған. Сүрелер Мекке немесе Мәдина қалаларында түсуіне 
орай нақты көрсетіледі. Аяттар саны – 6236,  бұл алғашқы жазылған 4 нұсқада берілгені. 
Ал, басқа көшірмесінде – 6204 аят. «Қазір қалыптасып, басылым болып шығып жүрген 
көшірмелерде әдетте 6226 немесе 6238 аятқа дейін жетеді» [2, 37 б.]. Құранда барлығы 
болып 77934 сөз бар. Бұл сөздер еш уақытта өзгермейді. 

Құранды оқуды жеңілдетіп, 30 жузаға (бөлікке) бөлген. Құранды «Кәләму Алла» 
(Алланың сөзі), «Кәлләму шариф» («Шарапаттың сөзі»), «Құран кәрім» («Жомарт 
Құран»), т.б. деп атайды. «Құранның тілі өте бай, мәні терең, ұйқасқан қара сөзді өлең. 
Қате оқымау мақсатында 702 жылы Құран әріптері үстіне қысқа дауыстылар мен 
диакратив белгілер қойылып, сүрелер нөмірленіп, аяттары белгіленген. Аталған жұмыстар 
деректер бойынша Ирактың билеуші әмірі ибн Жүсіп әл Хажжаж (660-714) ұсынысымен 
қалыптастырылған. Оған дейін құранда диакративтік белгілер мен ұзын –қысқа 
дауыстыларды көрсететін белгілер қойылмаған болатын.  Кейінірек Құран сүрелерінің  
аттары қойылған [2, 36 б]. 

Құранды мақамдап оқудың 7 әдісі бар.  
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Құран текстінің ең көне қолжазба түрі Өзбекстанда сақтаулы. Бұл қолжазба ең 
алғашқы рет Зайд ибн Сабит жазған нұсқа делінеді. Бұл қолжазба бір жағы жылтыр сары, 
екінші жағы ақ бедерлі 353 қалың да қатты пергамент қағазға әсем көшіріліп, әдемі 
әшекейленген. Әр бетте 12 қатардан ғана Құран аяттары жазылған, парақ қағаздың көлемі 
68х53 см болып, ал текст көлемі қағаз бетінің 50х44 см көлеміне әдемі жайғастырылған [2, 
36 б]. 

Құран көшірмелері Қазан, Ташкент, Стамбулда, т.б. жерлерде тасқа басылып, Қазақ 
жеріне көне кездерден таныс болған. Ал, арабшадан аударма тек тәуелсіздігімізге ие 
болған кезден қолға алынды. Құранды бірінші рет араб тілінен қазақ тіліне шығыстанушы 
– арабист, заң ғылымдарының докторы, профессор Өсерұлы Нұралы 5 том етіп аударып, 
алғашқы томдарын Мәскеуден, қалған томдарын Алматыдан жарыққа 1990 жылдан бастап 
шығарды [3]. 

Кейіннен Охап Қыдырханұлы мен Ратбек Нысанбайұлы аударған Құран және 
Халифа Алтай аударған қазақшалаған Құран нұсқалары (1992-1993) жарық көргені көпке 
белгілі. Әрине, бұл рухани тұрғыдан қазақ халқының дамуына қосылған үлкен сый. 

Сайып келгенде, Құрандағы негізгі қағида – ережелер қысқаша төмендегі қағидат – 
талаптардан тұрады: 

1. Өкімет өз азаматтарының намысын, өмірін және мүлкін қорғауы; 
2. Билеуші адамдар мен адамдар, халық пен халық арасындағы мәселелерді әділ 

шешуі; 
3. Мемлекеттік мәселелер кеңесу арқылы шешілуі; 
4. Өкімет адамдардың тамағын, киімін, тұрғын үйін және жұмысын қамтамасыз етуі; 
5. Экономикалық жүйе әділ әрі құқықты болуы; 
6. Әлсіздерге күштеп келісімдерге отырғызудан бас тарту; 
7. Ождан, сенім бостандығы; 
8. Берілген уәде мен келісім шартқа адал болу, т.б. [2, 35 б]. Сөйтіп, Ислам Құран 

қағидаттарына негізделе отырып, Алланы бір жаратушы есебінде ең жоғарыға қояды, әрі 
әркім өз іс-әрекетіне Алла алдында жауап беретінін ескертеді.  

Құранды саралап қараған кезімізде бүкіл адамзат баласы тең құқықты екенін бірден 
аңғарамыз. Өйткені Құран Адам Ата мен Хауа Анадан таралған барлық ұрпақтарына 
арналған. Олардың баршасы Алла алдында бірдей. Тек істеген іс-әрекеттерінің жақсы – 
жаманына қарай ажыратады. 

Жалпы алғанда, адамзат балаларына Құран тарапынан міндеттелген іс - әрекеттерді 
екіге бөлуге болады. Бірі – бір Аллаға құлшылық ету, екіншісі – адамдардың өзара қарым 
– қатынастарынан туындайтын міндеттер.  

Аллаға құлшылық қылу – намаз оқудан, ораза тұтудан, зекет беруден тұрса, ал 
адамаралық қатынастардан туындайтын міндеттері әралуан. Олар азаматтық құқық 
қатынастарынан тұрады. Азаматтық құқық қатынастырының субъектілері: жеке тұлға, 
заңды    тұлғалар, әкімшілік – аумақтық бөліністер, сондай – ақ мемлекет болып 
табылады.  

Шариғат- өзгелердей заңсыз іс - әрекеттерді қарағанда оны қылмыстық немесе 
азаматтық деп бөлмейді.  

Құранда шаруашылық, әкімшілік, этикалық, құқықтық норма – қағидалармен рұқсат 
етілген не тыйым салынған нормалар жетерлік. Мысалы, кісі өлтіру, зінәқорлық жасау, 
күштеп – мәжбүрлеу секілді іс - әрекеттерге мүлдем тыйым салынған.  

Сунна (Хадис деп те атала береді) – арабша мағынасы «ғұрып», «үлгі», «өнеге» 
деген мәнге ие. «Суннаны барлық мұсылман қауымы, әрбір мұсылман баласы 
басшылыққа алуға тиіс, оларға үлгі ретінде адам мен қоғам өмірінде бүкіл мәселені 
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шешудің қайнар көзі ретінде ұсынылатын Мұхаммедтің өмірінен алынған мысалдар» [4, 
51-59 бб.] – деп түсіндіреді Ислам энциклопедиясы.  Біздіңше «Хадис  – Собрание 
изустно переданных изречений и наставлений пророка Магоммеда и некоторых примеров 
из частной и общественной жизнии его» [5, 11 б] – деген дұрысырақ. Өйткені Хадис 
немесе Сунна Мұхаммед пайғамбардың өз өмірінде істеген іс-әрекеттерін, айтқан 
шешімін, үлгі сөздерін түгел қамтиды. Пайғамбардың істеген, айтқан іс-әрекеттері мен 
сөздері Құранды құлпырта түсіп, мұсылмандарды әділдікке, қарапайымдылыққа, 
шынайлыққа баулиды.  

Сунна Мұхаммед пайғамбар өлгеннен кейін жиыла бастады. Хадистерді 
Мұхаммедтің Сахабалары әрі шынайы серіктестері Әбу Һурайадан, Ибн Аббастан, Әнес 
Ибн Мәліктен, Айшадан,  т.б. ауыздарыннан  жазылып алынған. Өте нақты әрі дұрыс 
деген Хадистер жинағы 6: әл-Бухаридың, Мүсілімнің, Дәуіттің, Термизидің, Ниссайдің 
және Казрунидің жинақтары. 

Хадис негізі үш формада кездеседі: 
1. Пайғамбардың айтқаны 
2. Пайғамбардың істеген іс - әрекеттері; 
3. Қандайда бір іс-әрекетті Мұхаммедтің мақұлдап қолданғаны. 
Халифа Омар тұсында Хадистер  шындап жинала бастады. Хадистерді жинап, 

саралау Х ғасырларда өзінің шырқау шегіне жетті. Себебі, мұсылман дінін мойындаған 
елдер саны артып, ислам бір шеті Орта Азия мен Қазақстанға Қашқарияға, бір шеті сонау 
батыстағы Испанияға дейін таралды. Ендігі жерде араб халифатына қарасты аумақты 
құқықтық тұрғыдан реттеп отыру қажеттілігі туындады. Ол үшін құранға қосымша қайнар 
көздер қажет болды. Солардың бірі – Хадис.  

Һижраның 3-ғасырында хадис ілімі шындап қолға алынып, «муснад», «сахих» және 
«сунан» атты хадистер жинағы, кітап етілді. «муснадты» Абдолла ибн Мұса, имам Ахмед 
ибн Ханбалшілер жазып, ол жинаққа Мұхаммед пайғамбардың өзінен естіген 
Сахабалардың хадистері жаппай берілген. Ал «Сахих» жинағын имам Бұхарий жазды. Ол 
өз жинағына ең сенімді де нақты хадистерді енгізді. «Сунан» жинағында барша хадистер 
енгізіліп, ондай жинақтарды Әбу Дәуіт,  Иса ат-Термизи, ан-Насан, ибн Мажан, т.б. 
жазды. Осы Хадис жинақтарының ішіндегі ең сенімдісі «ас – Сахих». Оны жинақтаған 
Әбу Абдолла Мұхаммед ибн Исмаил әл – Бұхари. Ол хадистерді жинап, кітап ету үшін 
ислам діні жайылған мемлекеттерді түгел аралап, 600 мыңдай Хадис жинаған. Оның 100 
мыңын саралап, оның 7275 Хадисін «Сахих» («Сенімді») деп жинаққа енгізген. [6, 45 б.]. 

Құран мен Хадистерге сүйеніп діни және құқықтық мәселелерді шешу Мұхаммед 
пайғамбар өлгеннен кейін Әбу Бакр, Омар, Оспан және Әли Халифалар тұсында да 
қолданылды.  

Сөйтіп, шариғат салалары кеңейе түсіп, институттары қалыптасып, даму барысында 
заңгер – факаһтардың мақұлдасып, келісілген заң-қағидалары пайда болды.  Мұны 
«иджма» деп атады. Иджма алғашқы 4 халиф тұсындағы заңгер-факиһтардың азаматтық 
және діни мәселелер жөніндегі келісіп шығарған шешімдері.   

Ал, Құран, Сунна (Хадис) немесе иджмада айтылмаған даулы азаматтық және діни 
мәселелерді логикалық ойлау арқылы Құран мен Суннаға жақындастыру арқылы 
шешілген шешімдерді «Қияс» дейді. Қияс тәжірибелі де аса білімді қазылар тарапынан 
жиі қолданылған. Мұндай логикалық тұжырым арқылы шешімдер шығару қазақ билері 
тәжірибесінде де жиі кездеседі. Мысалға нәресте кезінде жоғалған балаға айтылған 
шешімді алсақ та жетеді. Туған анасы би баланы екіге бөліп, екі әйелге беруге үкім 
шығарғанда, "баланы өлтіре көрмеңіздер, сол әйел – ақ алсын, бала тірі жүрсін" дегенінен 
би әділ үкім шығарып, баланы анасына берген екен.  
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ХІ ғасырға келіп, мұсылмандық мектептер (мазһабтар) өздерінің жолдарын тұрақты 
ету жолында құқықтық қағида-ержелерін қалыптастырып оны негізге алды. 

Шариғаттың бір қайнар көздері болып әдет – ғұрып заң нормалары болып саналады. 
Әдеп-ғұрыпты тек имам Ағзам жолын ұстанушылар (соның ішінде қазақ халқы да бар) 
пайдаланады. Исламның басқа ағымдары және шииттер әдет-ғұрып нормаларын 
шариғаттың қайнар көзіне ендірмейді.  

Болса да әдет-ғұрып заң қағидалары кез келген халықтың тарихының ұзына бойына 
қалыптасып, қоғамдық қатынастарды реттеп отырған. Рас, көпшілік халықтар әдет – 
ғұрып заң-қағидаларын ұзақ мерзім сақтай алмаса, қазақ халқы әдет-ғұрып заң 
нормаларын әдемі сақтап, тіпті осы күнге жеткізіп отыр. Оның үстіне қазақи әдет-
ғұрыптық заң нормаларының негізі әділдік, теңдік, заңдылық болғандықтан халықтық 
сипатқа ие болды әрі ислам діні оны құлпыртып жіберді.  

Міне, осы айтылған Құран, Сунна, Иджма, Қияс және әдет-ғұрып- шариғаттың 
негізгі қайнар көздері болып табылады.  
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Резюме 

В данной работе рассматривается и раскрывается понятие мусульманское право, 
понимание и применение норм шариғата мусульманскими правовыми институтами. А 
также особенности становления и развития мусульманского права. Сравниваются и 
даются понятия мусульманскому праву. 

 
Summary 

In this paper the concept is revealed and Islamic law, understanding and application of 
Sharia Islamic legal institutions. As well as features of formation and development of Islamic 
law. Compare and concepts are Muslim law. 

 
 

СУРРОГАТ АНА ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ СУРРОГАТ АНА БОЛУ ШАРТТАРЫ 
 

Өмірбеков Рауан, 
"Қазақстан тарихы және құқық" кафедрасы  

3 курс "құқықтану" мамандығының студенті 
Ермекбаева А.Б.,  

ғылыми жетекші, заң ғылымдарының магистрі,  
оқытушы, Қайнар Академиясы 

 
Аталған мақалада суррогат ана болу ұғымы және шарттары көзделген. Суррогат 

аналардың шет елдердегі жағдайы және суррогат ана болудын пайдасы мен зияны 
туралы тоқталған. 
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Түйін сөздер: Суррогат ана; келісім шарт; эмбрион; жүктілік. 
 
Қазіргі ақпараттық қоғамда небір қолдан келер кәсіптердің жарияланып тұратыны 

белгілі. Ғаламтордағы сайттардан «Балаңызды бағып беремiн» деген жарнаманы күнде 
көріп жүрсек, бiрақ «Балаңызды туып беремiн» дегенді оқып таңғалыстық. Әлбетте, бұл 
мақала қоғамда жиі айтылып жүрген қолдан ұрықтандыру тәсілі, яғни суррогат ана 
турасында болып отыр. 

Суррогат ана – суррогат ана болу шартына сәйкес тапсырыс берушілер үшін 
қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологиялар қолданылғаннан кейін құрсақ 
көтеретін және бала (балалар) туатын әйел.  

Суррогат ана болу – сыйақы төлене отырып, суррогат ана мен ерлі-зайыптылар 
арасындағы шарт бойынша, күні жетпей босану жағдайларын қоса алғанда, бала 
(балаларды) көтеру және туу [1].  

Әлемде бұл әдіспен қанша сәби дүниеге келгені туралы ресми мәлімет жоқ, алайда 
бейресми сараптамаларға сенсек, дүниежүзінде суррогат ананың көмегімен 220 мыңдай 
сәби туылыпты. 

Негізінен алғанда,  Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» заңы 
бойынша суррогат ана дегеніміз – суррогат ана мен ықтимал ата-ана арасындағы шарт 
бойынша бойға бала бiтiру, оны көтеру және туу. Ал суррогат ана шарты деп – балалы 
болуды қалайтын адамдар мен бойға бала бiтiрудiң жасанды әдiсiн немесе эмбрион 
имплантациясын қолдануға келiсiмiн берген әйелдiң арасындағы келiсiмді айтады. Ал 
2004 жылдың 16 шілдесінде қабылданған «Адамның ұрпақты болу құқықтары және 
оларды жүзеге асыру кепiлдiктерi туралы» Қазақстан Республикасының заңында 
«суррогат ана» ұғымы заң жүзiнде бекiтiлгені белгілі. Осы заң бойынша елімізде адамды 
клондауға тыйым салынса, ал ерлi-зайыптыларға суррогат ана қызметiне жүгіну құқығы 
берiлген болатын. Түйгеніміз, бізде заңды түрде суррогат ана болуға болады және оның 
арнайы келісім-шарты бар [1]. 

Суррогат ана болу шарты жазбаша нысанда жасалады және нотариаттық 
куәландыруға жатады, суррогат ана болу туралы шарт cуppoгат ана жүктілік режимiн 
әдейi бұзған жағдайда бұзылуы мүмкiн.  

Суррогат ана:  
1) жүктіліктiң ерте мерзiмiнде (он екi аптаға дейiн) медициналық есепке тұруға;  
2) үнемi дәрiгердiң байқауында болуға және оның ұсынымдарын қатаң орындауға;  
3) өз денсаулығының жай-күйiн үнемi қадағалауға;  
4) өзiмен шарт жасасқан тұлғаларды жүктiлiктiң өтуi туралы хабардар етуге 

мiндеттi. Суррогат ананың өзi туған баланы өзiмен шарт жасасқан тұлғаларға беруден бас 
тартуға, сол сияқты баланы өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

Суррогат ана болу әдiсiн қолдануға шешiм қабылдаған тұлғалар оның 
қолданылуына, сондай-ақ суррогат ананың жүктiлiк, босану кезеңiнде және босанғаннан 
кейiн елу алты күн (асқынған босану немесе екi және одан көп бала туу жағдайында - 
күнтiзбелiк жетпiс күн) iшiнде сауығуына байланысты материалдық шығыстарды 
көтередi.  

Суррогат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан жағдайда өздерi 
суррогат ананы медициналық тексеруге, ұрпақты болудың қосалқы технологияларын 
қолдануға, сауықтыруға жұмсаған материалдық шығыстарды, өзге де шығындарды, 
сондай-ақ сыйақы болған жағдайда, оның сомасын суррогат анадан талап етуге құқығы 
жоқ.  
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Суppoгат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан кезде және суррогат 
ана баланы қабылдаған кезде бұл тұлғалар суррогат анаға шартта белгiленетiн мөлшерде 
және тәртiппен өтемақы төлеуге мiндеттi.  

Суррогат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан жағдайда аналық 
құқық суррогат анада қалады. Суррогат ана баланы оның ата-анасына бергеннен кейiн бұл 
балаға деген барлық құқықтарынан айырылады  [2].  

Деректерге сүйенсек, Қазақстанда жылына 100 жұп суррогат ана арқылы балалы 
болады екен. Біздің елімізде суррогат анаға берілетін ақы 10 мың мен 30 мың доллар көле-
мінде. Бала дүниеге келгенше және келген соң тағы екі ай тұрақты түрде ай сайын 
баланың генетикалық ата-анасы суррогат анаға 40-50 мың теңге шамасында (одан да көп 
болуы мүмкін) ақы төлеп отырады. Бүгінде елімізде жұмыс істеп тұрған репродуктивті 
клиникаларда суррогат аналардың базасы жасақталған. Сондай-ақ, суррогат аналар 
орталықтары да жұмыс істейді. Мамандар суррогат аналарды іздестіруде келеңсіз 
жайттарға ұрынбау үшін арнайы мамандар мен орталықтардың көмегіне жүгінуге кеңес 
береді [3]. 

Alashainasy.kz сайтында  "Мен суррогат ана болғым келеді. Біздің елде суррогат ана 
болғандарға орта есеппен қанша ақша төленеді?" деген сұраққа «Экомед» клиникасының 
басшысы, биология ғылымының докторы, эмбриолог ғалым Салтанат Байқошқарова 
"Негізі, суррогат ана қызметіне көбіне аналық жатыры операция кезінде алынған не 
болмаса бала туу өміріне қауіпті болған әйелдер жүгінеді. Бұл бір еріккеннің ермегі емес. 
Расында да, медициналық себептермен өздері бала көтере алмайтын жағдайларда 
отбасылар амалдың жоқтығынан суррогат ана қызметіне жүгінеді. Бұл жерде екі жол бар. 
Біріншісі, бала көре алмай отырған отбасының өз жақын туысқаны суррогат ана қызметін 
ақысыз атқарып беруі. Екіншісі, арнайы түрде ақылы негізде бөтен әйелмен өзара 
келісімшартқа отыру арқылы суррогат ана қызметіне жүгіну. Бұл ретте ақы төлеу мәселесі 
тапсырыс беруші мен суррогат ананың арасындағы келісімшарқа байланысты жүргізіледі. 
Сыйақы мәселесін өздері айқындайды. Мұндай келісімге қатысты ақпаратты тек қос тарап 
пен нотариус қана біледі және тиісті дәрежедегі құпиялылық сақталу керек. Бірақ 
интернетті ашып қалсаңыз, қазір 1-2 мың, 5 мың, тіпті 10 мың долларға суррогат ана 
боламын деген жарнамалар қаптап жүр. Іздеуші тарап та «сыйақы 8 мың доллар, оған қоса 
қосымша төлем үшін ай сайын 40 теңге беремін» деген де ақпараттар бар. Десек те, бұл 
жағын біз емес, өздері шешеді. Бірақ көбіне суррогат ана болуға ауылдан жұмыс іздеп 
келген әйелдер сұранады. Тұрақты жұмысы жоқ, әлеуметтік жағдайы төмен әйелдер 
ақылы инкубатор қызметін атқаруға бел байлап жатады. Бүгінгі таңда қоғамда күннен-
күнге суррогат ананың қажеттілігі сезілуде. Осы орайда оның қызметін заңдық тұрғыдан 
айқындау артықтық етпейді" деп  жауап берді [4]. 

Мәселен, Бразилия заңы бойынша, бірге тумаған адамдардан басқаларға 
суррогаттық ана болуға тыйым салынған. Тек шынайы жаны ашыған туысқаны ғана 
суррогат ана болуы шарт. Тіпті Австрия, Норвегия, Швеция, Франция және Американың 
бірқатар штаттарында, Италия, Швейцария, Германия сияқты Еуропа елдерінде де оған 
тыйым салынған. Ал Италия, Франция, Германия елдерінде бұл тыйымды бұзғандарға ірі 
көлемде айыппұл салынып, тіпті түрмеге жабу да көзделген. Австралия, Ұлыбритания, 
Дания, Италия, Израиль, Испания, Канада, Нидерланды және Американың бірқатар 
штаттары әйел жатырын жалға беруді рұқсат еткенімен, суррогат анаға ақы төленбейді.   

Суррогат ананың көмегіне жүгінген әлемдік жұлдыздарда аз емес. Мысалы,  
Алла Пугачева мен Максим Галкин суррогат ананың көмегіне жүгіну арқылы Гарри мен 
Елизавета атты егіз сәбидің ата-анасы атанып отыр. Филипп Киркоров суррогат ананың 
көмегі арқылы бір емес, екі мәрте әке атанып үлгерді. 2011 жылы Киркоровтың Алла 
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Виктория атты қызы өмірге келсе, бұдан соң оның Мартин есімді ұлы өмірге келді. 
Әлемге танымал әнші Майкл Джексонның 2002 жылы туған ұлы ханзада Майклдің 
суррогат ана арқылы өмірге келгені жасырын емес. «Жұлдызды соғыс» (Звездные войны) 
киносын түсіруші режиссер Джордж Лукас пен әйелі Мелоди Хобсон да суррогат ананың 
қызметіне жүгіну арқылы қызды болды. Актриса Элизабет Бэнкс пен зайыбы Макс 
Хандельман осы әдіс арқылы 2011 жылы ұлды болды. Сондай-ақ, 2009 жылы Сара 
Джессика Паркер мен оның жолдасы Мэттью Бродерик екеуіне суррогат ана егіз қыз 
сыйлаған болатын [3].  

Суррогат аналық мәселесінде көптеген моральдық, этикалық, діни және басқа да 
өнегелілік аспектілер орын алатындықтан, кейбір елдердің саясаты мен ұлттық заңнамасы 
КРТ осы тәсіліне шектеу қояды. Жекелеген мемлекеттерде суррогат аналыққа толық 
тыйым салынған. Мысалы, Францияда осы тәсіл бала асырап алу жөніндегі заңнамаға 
қайшы және «адам денесінің бүтіндігі мен сатылмайтындығы» туралы ережені 
бұзатындықтан, оны қолдануға мүлде жол берілмейді. Германияда «бала туғаннан кейін 
одан бас тартуға дайын кез-келген әйелге (суррогат анаға) жасанды ұрықтандыру 
операциясын қолдануға немесе 261 адам эмбрионын имплантациялауға» жасалған кез-
келген әрекет қылмыс болып саналады. Баланы суррогатты аналық жолымен көтеріп, 
жетілдіргені үшін жазаға суррогатты ана да, мүмкін ата-аналар да тартылмайды, 
қылмыстық жауапкершілік тек дәрігерге ғана жүктеледі. Канадада суррогат аналық 
туралы келісім заңды күшке ие болмайды, бірақ оған құқықтық тұрғыдан тыйым 
салынбаған және ол жеке меншік мекемелерде ешбір кедергісіз қолданылады.Орталық 
Еуропа мемлекеттерінің көпшілігі Канада ұстанған саясатты қолдайды, яғни 
қарастырылып отырған институт заңдастырылмайды да заңсыз деп танылмайды да, бұл 
мәселені мүдделі тараптардың өздері шешуі керек. Сонымен қатар, Латын Америкасы 
елдері, Таиланд, Үндістан сынды мемлекеттер де бұл әдісті заңмен реттемейді [5]. 

Мұсылман елдерінің жайы белгілі ғой. Атай көрме дейтіні анық. Осы жерде бір 
нәрсенің бетін ашық айтуымыз керек. Бір қызығы, суррогат ана болуды табыс көзі ретінде 
заңмен реттеген елдер қатарында Американың бірқатар штаттары, Оңтүстік Африка 
Республикасы, Ресей Федерациясы, Грузия, Украина, Белоруссия және Қазақстан бар. 
Бәлкім, біздің заңнамаға да толықтырулар мен өзгерту енгізу керек шығар. Айтып-айтпай 
не керек, елімізде суррогат ана іздеушілер де, болғысы келушілер де күн санап өсіп 
барады. Анығы, суррогат ана қызметін бизнес жасайтын құралға айналдырмауымыз әсте 
қажет. Әйтпесе, талай қарындастың арандап қалары анық. Онсыз да қазақ қыздарының 
ішінде қазіргі кезде әлеуметтік, моральдық бейнесі жақсы атанбай жүргендері қаншама?! 
[1]. 

"Суррогат ана болуға шариғат не дейді?" деген сұраққа  Астанадағы Әзірет Сұлтан 
мешітінің бас имамы Қайрат Жолдыбайұлы – Қазір осыған қатысты сұрақтар бізге жиі 
қойылатын болды. Сондықтан мен ЭКО мен құрсақ аналықтың (суррогат ананың) қай түрі 
шариғатқа сай екендігін түсіндіріп өтейін. Ислам ғұламалары ұйымы ұйымдастырған 
фиқһ (ислам құқығы) мәжілісінің VIII кезекті отырысында жоғарыда айтылған қолдан 
ұрықтандырудың барлық түрлері мен жолдарын зерттеп мынандай пәтуалар шығарған: 

Ерлі-зайыптылардың спермасы мен жұмыртқа клеткалары табиғи түрде ұрықтана 
алмаған жағдайда, оларды қолдан ұрықтандыруға шариғат рұқсат етеді. Яғни, жүкті 
болуға қажетті «сперма, әйелдің жұмыртқа клеткасы және жатыр» бәрі бірдей бір ерлі-
зайыптылардікі болған жағдайда ғана қолдан ұрықтандыруға рұқсат. Рұқсат етілген бұл 
жолдың өзінде де мынандай шарттар орындалуы тиіс: 1.Әурет жерін көрсетуге тыйым 
салынғандықтан, әйелдің жұмыртқасын алу немесе ұрықтанған зиготаны жатырына қайта 
салу істерін мүмкіндігінше сенімді мұсылман әйел дәрігер яки басқа әйел адам, әйтпесе, 
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мұсылман ер дәрігер, ол да мүмкін болмаған жағдайда басқа кез-келген сенімді ер дәрігер 
атқарады. Бірақ, жанында басқа туысқандары бірге болуы керек. 2.Ұрықтардың ауысып, 
шатастырылмайтындығына нақты көз жеткізілуі керек. 3.Қолдан ұрықтандыру күйеуінің 
көзі тірісінде жасалуы керек. Өлгеннен кейін рұқсат жоқ. 4.Ерлі-зайыптылардың бұл іске 
бірдей рұқсаты болуы керек. 

Ал қолдан ұрықтандырудың қалған барлық түрі шариғат бойынша – харам. Бұл 
жолдардың кез-келгені зинаның бір түріне жатады. Өйткені, бұл тәсілдерде сперма мен 
жұмыртқа бірдей ерлі-зайыптыға тиесілі емес яки тиесілі болған күннің өзінде жатыр 
оларға еш қатысы жоқ бөтен біреудікі. Мұндай жолдар ата-тектің шатасуына, көптеген 
келеңсіз жайттардың етек алуына әкеп соғары сөзсіз.  

Жоғарыдағыларға қоса, сперма мен жұмыртқаны түтікшеде ұрықтандырғаннан кейін 
оны үшінші бір әйелдің жатырына қою жолымен дүниеге келген баланың жаратылыс, 
болмыс, мінез-құлық, психология, ақыл-есінің ақаусыз болатындығына ешкімнің кепілдік 
бере алмасы және хақ. Мұны алдағы уақыт көрсетеді. Бұл өз алдына зерттеуді қажет 
ететін тақырып. 

Қысқасы, суррогаттық тәсілмен дүниеге бала әкелу мейлі діни тұрғысынан болсын, 
мейлі адамгершілік жағынан болсын құптарлық іс емес екені айқын. Сондықтан Ислам 
ғұламалары бірауыздан қолдан ұрықтандырудың бұл тәсіліне «харам» деп анық пәтуа 
берген" деп жан-жақты жауап береді [6]. 

"Суррогат ана болудың пайдасы мен зияны" атты тақырып бойынша Ақсұлтан 
Аманбаев, Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш денсаулық сақтау министрі: 
"Суррогаттық – қазақы қоғамға жат дүние. Алайда мына жаһанданған заманда ешнәрсеге 
таң қалмайтын болдық қой. Әйтеуір баласы жоқтардың үміті ақталатынын ойласың, мейлі 
дейсің. Десек те, мәселен суррогат ана біреуге бала туып беріп, кейін өзі балалы болды 
делік, арада жылдар өткенде әлгі екі бала ержетіп, ойламаған жерден танысып, 
жақындасып қалса ше? Міне, осындай жағдайда суррогаттық ұлттық проблемаға айналып 
кетуі ғажап емес. Осы жағын да ойлаған абзал. Әйтеуір «артық қыламыз деп, тыртық 
қылып алмасақ» болғаны"- деп айтып кетті [4]. 

Қазақ – ежелден ұрпақ тәрбиесiне көңiл бөлген халық. Тiптi, ұрпағымыз мықты 
болсын деп, жетi атаға дейiн құдандалы болмай, сәбиiн дәретсiз емiзбеген. Жасанды 
ұрықтандыру арқылы ұрпақ сүю кейбiр отбасын қуанышқа бөлесе де, келешекте әкесiн 
бiлмейтiн тексiздердiң көбеюiне, сонымен бiрге бiр шауһаттан тараған ағасы мен 
қарындасының қосылуына жол беруi ықтимал. Мұндай адамдар қоғамды аздырады. 
Ендеше, осы мәселеге аса сақтықпен қарағанымыз жөн болар. 
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Резюме 

 В данной статье предусмотрено понятие суррогатного материнства и её условий. 
Состояние сурогатной матери за рубежом и о пользе и вреде суррогатной матери. 
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Summary 

 This article is provided by the concept of surrogate motherhood and conditions. Develops 
surrogate mothers and surrogate mother abroad Speaking about the benefits and harms. 

 
 

БАСҚАРУ СТИЛІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ӘСЕРІ 

 
Төлөн қызы Гулназ, 

 психология мамандығының 2-курс магистранты 
Еркінбекова Мейірім Анарбековна, 

ғылыми жетекшісі, пс.ғ.к., доцент  
 

Басқару стилінің педагогкалық ұжымға психологиялық әлеуметтік- климаттың 
тұлғаға ықпал жасауының механизмі- өзге адамдардың сезімін, ойларын тікелей қолдану, 
пайдаланудан тұрады.  

Түйін сөздер: басқару, стиль, педагогикалық ұжым, психологиялық әсер, 
қатынастар.  

 
Басқару психолгиясы ғылым ретінде  еңбек ұжымының іс-әрекетін басқару 

мәселесін шешуде қoлданылатын психологиялық білімді зерттейді. Басқару 
психологиясының ерекшелігі оның  oбъектісі адамдардың ұйымдасқан іс-әрекеті бoлып 
табылады. Ұйымның ережелері, нoрмaлaры және тaлaптары тек ұйымдaғы aдамдардың 
арaсындағы ерекше психoлoгиялық қaтынастарды қaлыптастырады- бұл адамдардың 
басқарушылық қaтынастары. Әлеуметтік психoлoгиялық қaтынастар мaқсаты, міндет 
және біріккен іс-әрекеттің құндылықтaрымен бaйланысқан адaмдардың өзaра 
қaтынастары. 

Басқару психологиясы саласындағы мамандардың ұйымдағы өзекті психологиялық 
мәселесі туралы пікірлері бірлікті құрайды. Олардың қатарына мыналар кіреді:  

- барлық деңгейдегі басшылардың кәсіби біліктілігін көтеру, яғни басқару стилін, 
тұлғааралық қатынастарды, шешім қабылдауды, стратегиялық жоспарларды, күйзелісті 
жеңіудін жетілдіру. 

- басқару персоналын даярлау және қайта даярлау әдістерінің тиімділігін арттыру. 
- ұйымның азаматтық құндылықтарын іздеу және жетілдіру, әлеумметтік- 

психологиялық  ахуалды бағалу және жақсарту, персоналды ұйым мақсатына жұмылдыру 
[1, 15 б]. 

Басқару психологиясының пәні туралы пікірлер әртүрлі. Психологтар Е.Е.Вендров 
және Л.И.Уманский басқару психологиясының пәнінің келесі аспектілерін ұсынды: 

- ұжым және топтардың әлеуметтік- психологиялық мәселері; 
- басшының іс-әрекет психологиясы; 
- басшының жеке тұлға психологиясы; 
- басқарушы кадрларды таңдаудың психологиялық мәселелері; 
- басқарушы кадраларды даярлау және қайта даярлаудың психолгиялық- 

педагогикалық мәселері [1, 10 б]. 
Психологтар В.Т.Рубахин және А.В.Филипов басқару психологиясының пәніне 

мыналарды жатқызды: 
- басқарушы іс-әрекеттінің қызметтік-құрлымдық талдау. 
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- басқарушы ұжымдардың әлеумметік-психологияқ талдау. 
- басшы мен бағыныштылар арасындағы өзара қатынастық психологиялық 

мәселелері. 
Ұжымның тиімді  атқару белгілі көлемде персоналды басқару стиліне байланысты. 

Әр басшы басқару іс-әрекетінде қызметтік міндеттерді өзіне тән ситльде орындайды. 
Басқару психологиясында стиль дегеніміз басшығы тән басқару қызметін тиімді орындау 
мақсатында бағыныштыларға ықпал ету тәсілдердінің жүйесі. Яғни стиль тікелей 
басшының жеке  байланысты және оның жекелік қасиеттеріне байланысты көрінеді. 
Өкінішке орай, практикада басқару стиліне ерекше мән берілмейді [2, 12 б]. 

Соңғы кездері зерттеушілердін басқару стилін бағалаулары өзгеріске ұшырады. Егер 
либералды және авторитарлы стильдер жақында ғана теріс сипатталып, ал демократиялық 
стиль ең жағымды болып есептелсе, ал қазір ұжымға көп табыс алып келетін, 
тұрақтылықты қамтамасыз ететін басқарустилі тиімді деп саналды. Ең бастысы. 
Басшының жеке ерекшеліктеріне, кәсіби белсенділігінің психологиялық субъективті 
ерекшеліктеріне көп көніл бөлінеді.  

Басқару стилінің тиімділігін ең алғаш Курт Левин зерттеді. Левин зерттеуі бойынша, 
авторитарлы басқару демократиялыққа қарағанда жұмысты көп көлемде орындайды. 
Бірақ авторитарлы басқаруда төменгі мотивация, топ бірігушілігінің, топтық ойлаудың 
болмауы және агрессивтілік байқалыды. Өз зерттеулерінің негізінде, Лейкерт пікірінше, 
басқару стилі міндетті түрде жұмысқа немесе адамға бағдарланады. Осы екі саланы бірдей 
және жоғарғы деңгейдегі бірде-бір басшы көрсетпеген. Сонымен қатар, нәтиже көрсеткіші 
бойынша, адамға бағытталған басқару стилі барлық жағдайда еңбек тиімділігін көтеруге 
мүмкіндік береді [1, 22 б]. 

Фидлер пікірінше, адамзаттық қатынастарға бағдарланған басқару стильдері басшы 
үшін бірқалыпты жағымды жағдайларда тиімді табылады. Мұндай жағдайларда 
басшының бағыныштыларының толық бірігушілігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
билігі жоқ. Адамзаттық қатынатарға бағдарланғанбасқару стилі басшының ықпал ету 
мүмкіндігін кеңейтеді. Пол Херси және Бланшар лидерліктің жағдайлық моделін құрды 
және өмірлік цикл теориясы деп атады. Бұл теория бойынша, ең тиімділидерлік стильдері 
орындаушылардың «кемелденуіне» байланысты. 

Херси және Бланшардың өмірлік циклының моделі басқарудың бейімделегіш, иілгіш 
стилін ұсынды. Бірақ саны бойынша, бұл модельде стильдің бөлінуі қыстырылған және 
практикада басшылардың модель бойынша әрекет етуі қыйын. Қазір анықталғандай, 
қазіргі заманда ең тиімдістиль бейімделуші немесе Арджирис атағандай, шындыққа 
бағдарланған стиль болып табылады. Басшының басқару стилі көптеген жағдайда, 
ұжымның даму динамикасын және жетістігін анықтайды. Басқару стиліне 
жұмысшылардың мотивациясы, олардың еңбекке қатынасы, өзара қатынасыжәне тағы 
басқа көптеген жағдайлар байланысты. Сондықтан, бұл бағыттың басқарудағы мәнділігі 
зор. 

Бәрімізге мәлім болғандай, басқару адамдардың өзара қарым-қатынасы арқылы 
жүзеге асады. Сондықтан басшылар өздерінің әрекетінде психологиялық процестердің 
динамикасы, топтың іс-әрекетінің өзара қарым-қатынасының динамикасын анықтайтын 
заңдылықтарды есепке алуы қажет. Осы секілді заңдылықтарға мыналарды жатқызуға 
болады. Жауаптың анықталмағандығы заңы, әр түрлі адамдар және типті бір адамның өзі 
бірдей әсерлерге әр түрлі жауап беруі мүмкін. Адамды адам етіп көресететін адекваттілік 
емес заңы. Оның мәні мынада, бірде бір адам, басқа адамдынақты шешімдер қабылдау 
үшін жеткілікті болатындай, дәл тани алмайды. Бұл адамның мәні мен табиғатының 
күрделілігімен түсіндіріледі. Дегенмен кез-келген адам әлеуметтік шынайылықты 
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объектісі ретінде танылуы мүмкін.қазіргі таңда адамға деген таным объектісі ретінде 
танылуы мүмкін. Қазіргі таңда адамға деген таным объектісі ретіндегі амалдардың 
ғылыми принциптері жасалды. Олардың ішінде. Универсалды талант пртнципі, даму 
принципі, шексіздік принципі, заңдылықтарын атап шығаратын болсақ өзіндік бағалаудың 
адекваттілік еместігі заң, басқаруақпаратының мәнінің өзгеру заңдылығы, өзін-өзі сақтау 
заңы, компенсация заңы.  

Үшінші мыңжылдықтын басындағы басқару психологиясы. Әлемдік әлеуметтік-
экономикалық процестердің анализінің логикасы, ескі стилдер қанағаттанарлық 
нәтижелер бермейді. Басқарудың дәстүрлі моделі менеджердің басты назарын тек 
экономикалық мақсаттарға ауыстырса, жаңа модель, назардың фокусына, сонымен бірге 
әлеуметтік міндеттерді, жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді, еңбек шарттарын 
гуманизациялауды жатқызды. 

Басқару психолгиясы ғылым ретінде еңбек ұжымының әрекетін білу мәселесін 
қарастырады. Басқару ісінің мәселерін психологиялық зерттеу XIX ғасырдың 20-
жылдарынан бастап қолға алынды.  Басқару практикасының және теориясның негізін 
салушы. Ф.Тейлор. Еңбек қимылын таңдау негізінде ол рационализация Тіркеуінде еңбек 
операция каталогын құрады және оның орындалуына кеттін уақытты анықтады. Ф.Тейлор 
мамандықты оқу және таңдауда жеткілікті ерекшеліктерге назар аударды. Ф.Тейлор 
жұмысшы мотивациясын реттеу тәсілі ретінде еңбек жалақысының дифференциалды 
жүйесін ұсынды. Жұмыстың эффективті қайран көзі-еңбек. Ф.Тейлор көзқарасын 
жалғастырушы Д.Джилберт. Ол жұмыс орындалуының ең жақсы әдісін ұсынды. [1, 27 б]. 

 Басқарудың және өзін-өзі дамытудың субъектісі ретінде қазіргі педагогикалық 
ұжым туралы ұғымдар орыс педагогтары Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Н. И. 
Пироговтардың оқыту мен тәрбиенің өзара байланыстылығы, оқушылар мен 
педагогтардың бірлесе жұмыс істеуі, педагогтардың өзін-өзі дамытуға ұмтылуы сияқты 
идеяларының ықпалымен қалыптасты.  

Тәрбие мақсаты, балалар ұжымын қалыптастыру мәселесі отандық педагогика 
ғылымында педагогикалық ұжымның екі орнықты моделін іздеумен бірге қарас-тырылды. 
Мұғалімдердің тәрбиелік ықпалын біріктіру 20-30 жылдары педагогика мен мектептің 
маңызды міндеттерінің бірі болды. Н. К. Крупская, С. Т. Шацкая, А. С. Макаренко және 
т.б. ''Тәрбиешілер ұжымы болуы керек'', - деп жазды. А. С. Макаренко - тәрбиешілер 
ұжымға біріккен жерде және біртұтас жұмыс жоспары, балаға деген бірыңғай ықпал жоқ 
жерде ешқандай тәрбие процесі болуы мүмкін емес''.  

Педагогикалық ұжымның топтасуы және дамуы идеясы В. А. Сухомлинскийдің 
педагогикалық жүйесінде практикалық көрініс тапты. Ол әрбір педагогикалық ұжымның 
өзіндік ерекшелігі болатындығын атап көрсетті. [2, 20 б]. 

 Педагогикалық ұжымның ең басты ерекшелігі оның кәсіптік қызметіне байланысты, 
нақтылай айтқанда жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде. Педагогикалық ұжымның 
кәсіптік қызметінің тиімділігі оның мүшелерінің педагогикалық мәдениетінің деңгейімен, 
тұлғаларының қатынас сипатымен, ұжымдық және дербес жауапкершілікті сезінуімен, 
ұйымшылдық, ынтымақтастық деңгейі-мен анықталады. өзінің мәні жағынан 
педагогикалық, тәрбиелік болып табылатын оқу орындарының ұжымы оқушыларға 
үлкендердің ұжымы, олардың өзара қатынасы, бірлесе әрекет етуі туралы алғашқы 
түсініктерді қалыптастырады. Бұл жағдай педагогикалық ұжымды өзін-өзі 
ұйымдастыруға, үнемі өздігінен жетілуге ынталандырады. [3, 12 б]. 

Психологияда қолайлы әлеуметтік-психологиялық климаттың басты көрсеткіштерін 
айқындау бағытында зерттеулер жүргізілуде. Бір жағдайларда көрсеткіш ерекшеліктері 
ретінде тұлғааралық, адамгершілік, сезімдік, құқықтық өзара қатынастар қарастырылса, 
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ендігі бір жағдайларда ұжымдық әрекет тиімділігінің барынша жалпы сипаттамасына баса 
мән беріледі. Ондай сипаттамаларға мыналар жатады:  ұжым мүшелерінің ұжымда 
болғанына, ондағы еңбек процесі мен нәтижесіне қанағаттануы; ресми және бейресми 
жетекшілердің беделін мойындауы; ұжымдағы жарқын, көтеріңкі көңіл-күй;  
 ұжым мүшелерінің басқаруға және ұжымның өзін-өзі басқаруға қатысуының жоғары 
деңгейі; ұжым мүшелерінің топтасушылығы мен ұйымшыл-дығы; сапалы тәртіп; еңбектің 
өнімділігі; кадрлардың тұрақтылығы. Қолайлы әлеуметтік-психологиялық климаттың бұл 
белгілерін педагогикалық ұжымға баға беруде қолдануға болады [4, 10б]. 
   Әлеуметтік-психологиялық климат қалыптасқан жағдайда ол ұжым мүшелеріне 
жағымды немесе жағымсыз ықпал жасайды. өзара ақыл, ынтымақтастық қатынас біріккен 
ұжымда тәжірибелі немесе жас мұғалім бірлескен қуаныш табады. Ал немқұрайдылық, 
селқостық немесе қысым үстемдік еткен жағдайда ұжым мүшесі ұнжырғасы түсіп, 
қағажау көреді, бұл жағдай оның кәсіптік қызметінің төмендеуіне, дау-жанжалдың пайда 
болуына, тіпті басқа ұжымға ауысуына апарып соғады. Кең көлемдегі кәсіптік-
педагогикалық міндеттерін атқара жүріп мұғалім өзін және еңбегін жұртшылықтың 
бағалауын қажетсінеді. Педагогтар әсіресе беделді адамдар тарапынан, соның ішінде 
басшылар мен ата-аналар тарапынан берілген бағаны түсінуге бейім. Жағымды баға 
педагогты ынталандырады. Жағымсыз баға өзінің қызметін, кәсіптік позициясын, 
өзгелермен қарым-қатынасын қайта қарауға негіз болады. Сондықтан педагогикалық 
ұжым-дағы қатынас өзара сыйластық, принципті, талапшыл және тілеулестік сипатта 
болуды талап етеді. [4, 7б]. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1. «Басқару Психологиясы»  Ахтаева Н.С., Әбдіғапбарова А.І., Бекбаева З.Н 

(Алматы 2009)  
2. «Жоғары мектепте ұжым психологиясы» Е.И.Бурдина,С.Е.Булекбаева  (Кереку  

2010)  
3. «Педагогика» Ж..Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаев.– Алматы, 2002. 
4. «Әлеуметтік психология» -Алматы, 1995.  
 

Резюме  
Педагогического коллектива, стиля управления, социально-психологического  

климата, механизм совершения воздействия к лицу, - ощущение иных лиц, с целью 
непосредственного применения, использования. 

 
Summary  

The teaching staff, management style, psychosocial climate, making exposure to the face, 
the feeling of other persons, for direct use, use. 

 
 

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 
ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Шерімбет Динара,  

2-курс магистранты, Қайнар Академиясы 
 
Мақалада психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық процестерінің 

ерекшеліктері туралы қарастырылған.  
Түйін сөздер: балалар, дамуы кешеуілдеу, таным процесі, мүмкіндігі шектелген.  
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Бүгінде мүмкіндігі шектеулі балалар санының көбеюі дүниежүзілік көкейкесті 

проблемалардың бірі. Соның ішінде психикалық дамуы тежелген балаларға ерекше 
тоқтала кетсек. 

Балалардың ақыл-ой дамуындағы жеңіл ауытқулары «Психикалық дамудың 
кешеуілдеуі» деп аталатын терминмен сипатталады. «Психикалық дамудың тежелуі» 
деген ұғым орталық жүйке жүйесі органикалық немесе функционалдық жағынан жеңіл 
зақымданған, сондай-ақ әлеуеттік  депривация жағдайында  ұзақ қалып қойған балаларға 
қатысты  қолданылады. 

Бұл кемшіліктің пайда болу себебі екі жағдаймен түсіндіріледі; 
1. Бала миының әлсіз түрдегі яғни органикалық зақымдауымен, сондай – ақ іштен 

туа пайда болған, туылу кезіндегі зақымданулар жатады. Сонымен бірге дамудың 
кешеуілдеуі жоғарғы жүйке жүйесінің ауруларымен, созылмалы және соматикалық 
жағдайлармен, бас миының жарақаттануымен, эндрокриндік жүйенің бұзылуымен 
байланысады.  

2. ПДТ психогенді жағдайларының кері әсеріненде пайда болуы мүмкін, ата-ана 
мейірімімен қамқорлығының және қарым–қатынастың жеткіліксіздігі  (мысалға, жетімдер 
үйінде өссе), сонымен бірге сезім мүшелерінің  кемшілігімен (есту, сөйлеу, көру 
мүшелерінің ) мұндай жағдайларда бала ақыл-ойының шектеліп қалуына акеп соқтырады.   

Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар тобын, соңғы көрсеткіш бойынша 35 
процентке жуығын нервтік – психикалық сферасы зақымданған мектепке дейінгі балалар 
құрайды  

ПДТ балалардың қалыпты балалардан айырмашылығы  
Интеллектуалды даму деңгейi, яғни, зейiнi, есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi 

бағдарлауы төмен болып келедi. Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген  
балалардың оқу үлгерiмi төмен болады. Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгi жетi - сегiз 
жастан анық байқалады. Оның негiзгi белгiлерi: сабаққа белсендiлiгi байқалмайды, 
берiлген тапсырмаларды үлкендердiң көмегiнсiз дұрыс орындай алмайды, 
сыныптастарымен аз араласады, өз ойын ашық айта алмайды, оқу мен жазу, есептеулерде 
көп қателер жiбередi, тез шаршағыш, зейiнi тұрақсыз болады өз өзiн төмен бағалауы; 
қоршаған ортаға сенбеушiлiкпен қарауы; өз күшiне деген сенiмсiздiгi. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың тiл байлығы әдеттегi балаларға қарағанда 
20 - 30% төмен деңгейде. Осы себептерден баланың тапсырманы орындауында көп 
қиындықтар кездеседi. Психикалық дамудың кешеуілдеуіндегі әртүрлі дәрежеде 
сипатталады. Жеңіл түрде көрініс берген жағдайда бұл балалар көмекші жалпы білім 
беретін мекемелерінде оқытылса, ауыр жағдайдағы балалар арнайы білім беретін 
мектептерге немесе мекемелерге оқытылады.  

Баланың психикалық қызметінің дамуы жас ерекшелігіне байланысты кезеңдерде 
болады. Егер ол осы уақытта қажетті хабарларды, мәліметтерді алмаса, оның дамуы 
бәсендейді.  

Баланың  дамуына үлкен маңыздылық пен тәрбие жағдайы керек. Мәдениеті төмен 
отбасында ата-аналар тәртібі дамуымен айналыспай өскен балалар өздерінің 
құрдастарынан интелектуалды қарым – қатынасы жағынан жиі қалып отырады. 
Педагогикалық салғырттық та өзінің белгілі рөлін атқарады. 

 
ПДТ танымдық процестерінің ерекшеліктері 
-сөйлеу тілі 
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Балалар  тілдік нормаларды сезінбейді, аграмматикалық формаларды 
қолданады,неологизмдер көп кездеседі. Сөйлеу тілінде етістік және зат есім басым,ызың 
және үнді дыбыстарын айтуда қателік көп болады. Сөзбен сөз байланыссыз және 
антоним,синоним сөздерін қолдана алмайды.  

Оқу және жазу дағдыларының қалыптасуы; 
Бастауыш сыныптағы ПДТ оқушылардың 70%оқу мен жазуда түрлі қиынлдықтарға 

тап болады. Басым бөлігі дисграфия мен дислексияға ұшыраған. ПДТ балалардығ 
жазуындағы кездесетін қателер қалыпты балалармен салыстырғанда көп. Ұқсас әріптерді 
шатастыру әріп және буындарды тастап кету тән. 

-ойлау ерекшеліктері 
Көрнекі-әрекеттік ойлау түрінің деңгейі қалыпты балалар деңгейімен бірдей. 

Берілген тапсырманы дұрыс және жақсы орындайды. Кейбір балаға көмек керек немесе 
қайта түсіндіріп нұсқау беру керек .     

Сөздік-логикалық ойлау түрі; Баланың сөздік қорының аздығынан логикалық 
байланыстарды орната алмайды, заттар мен құбылыс қатынасын ұғынбайды. 
Тапсырманың 65%  -дың тек жартысын орындай алады. 

-зейін ерекшеліктері 
Зейіннің тұрақсыздығы баланың жұмыс өнімділігін төмендетеді. Бала 5-15 минуттан 

артық өнімді жұмыс істей алмайды. 3-7 минут дем алып қайта жалғастырады. Зейін көлемі 
аз болғандықтан ақпаратты тұтас қабылдай алмайды. Жоғары алаңдаушылық,қобалжу, 
көңілдің жиі бөлінуі ПДТ балаларға тән болғадықтан сыртқы орта дыбыстар әсер етеді. 
Ойын, оқ, тұрмыстағы мәселелерді шешуде қиналады. 

-түйсінуі мен қабылдауы 
Тұтас қабылдау мүмкіндігі бұзылғандықтан көру арқылы қабылдауы оқу процесінде 

қиынырақ келеді. Қоршаған орта туралы уақытты қажет етеді. Заттар мен құбылыстардың 
бейнелері нақты емес және заттың деректі және дерексіз белгілерін ажырата алмайды. 
ПДТ балаларға енжарлық тән болғандықтан берілген тапсырманы тез орындауға асығады 
және тапсырманы орындауға мұмкіндігі болсада жеңіліне қарай ұмтылады, сондықтан да 
бұл балалардың қабылдау деңгейі төмен. Жалпы терминдер мен ұғымдарды пайдалана 
алмайды. Кеңістікті бағдарлауы (оң және сол жағын) аса қиындықпен қалыптасады. 

-есте сақтау ерекшеліктері  
Психикалық дамуы тежелген балалардың есте сақтау қабілетіндегі ауытқулар,яғни 

есте сақтау көлемінің және дәлдігінің жетіспеушілігі,берілген ақпаратты тез ұмытуымен 
сипатталады. ПДТ балаларда ерікті және еріксіз естің дамуында кемшіліктер кездеседі. 
Мектепке дейінгі жаста  ырықсыз ес белсенді болып келеді. Т.В.Егорова өзінің 
тәжірибесінде ПДТ бастауы сынып оқушыларына тапсырма береді; суреттерде берілген 
заттарды есте сақтап, бас әрпіне қарай бөлуді ұсынады. Тәжірибе қорытындысында 
балалар қызығушылық танытпағанын және де есте сақтау қабілетінің төмен екенін 
көрсеткен.Олар сөздік материалдарға қарағанда көрнекі материалдарды есте жақсы 
ұстайды.   

Механикалық есте сақтау 
ПДТ балалардың механикалык есінің кемшіліктері кыска уақыттық зерттеу кезінде 

аныкталған; 
-материалды жаттап алу үшін әрекеттер санының көптігі 
-есте сақтау көлемінің төменділігі 
-еске қосымша ықпалдардың салдарынан тежелудің жоғарлығы 
-сөздік және сандық қатарларды еске түсіру тәртібінің бұзылуы  
-естің өнімділік деңгейінің біршама төменділігі (2-3жыл) 
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Бiлiм беру мекемесiнде оқитын психикасының дамуы тежелген балалар әр уақытта 
нәтижеге жету үшiн бақылаудан тыс қалмауы қажет. Сонымен бірге әр баланың 
физиологиялық, психологиялық жас ерекшелiктерiн ескере отырып, сынып жетекшісі, 
психолог, логопед, дефектолог және ата - ана тығыз байланыста болып, түзету жұмыстары 
тиімді жүргізілген жағдайда жұмысымыз нәтижелі болады. Психикалық дамуы тежелген 
балалардың ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып, балаларды мүмкіндіктеріне қарай 
дамыту, оларға сеніммен қарап, жеке тұлға ретінде өмірге бейімдеу 
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Резюме 
В статье рассматривается об особенностях познавательных процессов у детей с 

задержкой в психическом развитии.  
 

Summary 
The article deals with the peculiarities of cognitive processes in children with delayed 

mental development. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

100 
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. №4, 2016 ж. 
 

СЕКЦИЯ 2. 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ 
РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ , КОГДА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ  И СТЕПЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА 
   

Култасов Керимберды Ахмадиевич, 
доцент Академии Кайнар 

 
В этой статье рассматривается аналитическое решение задачи деформированного 

состояния реактивных двинателей , когда модуль упругости и степенная функция 
является коэффицентом Пуассона. 

Ключевые слова: задачи, деформированное состояние, реактивные двигатели, 
коэффициент Пуассона.  

 
Решения  такой задачи  может  быть  использовано  для  расчета  напряженно-

деформированного  состояния  заряда  твердых   реактивных  двигателей.  Создание  
крупногабаритных  зарядов  твердых  топлив,  скрепленных  со  стенками  камеры, 
работающих  в  известном  интервале  изменения  температуры, является  сложной  
научно-технической  задачей . Поэтому, разработка  математических моделированных  
методов  является  для  инженерной практики  крайне  желательной. 

Задача  рассматривается  в  предположении, что  материал  заряда  является  
упругим. Проявление  свойства  ползучести  не  дает  вклада  на увеличение  напряжений  
и  при  необходимости  может  быть  это  учтено  по теории  старения Ю.Н.Работнова. 

В  связи  с  огромной  разницей  в  величинах  модулей  упругости  материалов  
заряда  и камеры    сгорания, пластические  работы  последней  практически  исключается. 

Взаимодействие  камеры  сгорания  со  скрепленным  с  ней  зарядом  твердого  
топлива  учитывается  введением  контактного  давления. Задача  о  деформированном  
состоянии   твердого  топлива, таким образом, сводится  к  расчету  осесимметричной  
деформации   толстостенного  или  сплошного  длинного  неоднородного  цилиндра  в  
неравномерном   температурном  поле  и  нагруженного  внешним  растягивающим  
усилием.  

Основные  уравнения  теории  упругости  в  этом  случае  осесимметричной  задачи  
имеет  вид : 

                                                                            (1.1) 

                                                                   (1.2) 
 

                                      
(1.3)             

 
-физические  уравнения, связывающие  деформацию  с  напряжениями  
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(1.4) 

-уравнения  равновесия  и  совместности  деформаций. 

гдеT,E,  
заданные  аналитически  или  численно,  - соответственно  текущий,  

внутренний  и  наружный  радиусы  цилиндра , остальные  выражения  имеют  
общепринятой  смысл.       Рассматриваемая  система  уравнений  (1.1)-(1.4)  можно  свести  
к  одному  уравнению  относительно  : 

 

 
 
Рассмотрим  обобщенную  плоскую  деформацию  круглого  цилиндра  при  

произвольном  температурном  поле, зависящим  от  радиуса, которое  исследуется  
совместно  с  граничными  условиями 

 
 при   при      (1.6) 
 
Таким  образом, мы  имеем  краевую  задачу  для  обыкновенного  

дифференциального  уравнения  второго  порядка  с  переменными  
коэффициентами.Точное  решения  (1.5)  известно  лишь  для  несжимаемого  тела [3].В  
работе  [2] приводится  приближенное  решение  рассматриваемой  задачи  методом  
возмущения,  когда  за  малый  параметр  берется  величина  1-2 .  Э.П. Оганов  получил  
решение  при  переменном  коэффициенте  Пуассона  с  помощью  метода  коллакации. 

Рассмотрим  решение  краевой  задачи  (1.5) , (1.6)  при произвольных  функциях  
T=T( ;   E=E( ;    и  постоянном  значении                                                При  
этом  уравнение  (1.5)  примет  вид : 

 

 ;     (1.7) 
 
 
Для  решения  уравнения  (1.7)  воспользуемся  методом, построенным А.Н. 

Тюреходжаевым [1] 
В соответствии  с  этим  методом  общее  решение  уравнение  (1.7) будет 
 

(1.8) 
 
 
Где 
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A  и  В – произвольные  постоянные, определяемые  из  граничного  условия (1.6) 
После  определения из  уравнений  равновесия  совместности  деформации, 

физических  уравнений  и  условия  отсутствия  продольной  силы  
 

  
Находятся  остальные  компоненты  напряжений  и  деформаций. 
Принимая  закон  изменения  параметров  задачи  в  виде [2] 
 
2.Предоставляет  существенный  интерес  неоднородность  всех  параметров  задачи. 

Пусть 
E=C( (1.9) 
При  этом , общее  решение  (1.6) имеет  вид : 
 

 

 

+  
+

+ 
+(1.10) 
Учет (1.6) дает  

(1.11) 
 
Где 

 
-  

 
+348.1arctg  
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 - 

 

 
 
Здесь 
Сравнение  кривых  радиальных  и  кольцевых  напряжений  для  конкретных  

законов  изменения  переменных  параметров  задачи  показывает, что  пяти  точек  на р  
достаточно , чтобы  получить  хорошее  совпадение  с  точным  решением,  тогда  как  для  
метода  коллокации  необходимо  взять  семь  точек.  

Преимущество  предложенного  метода  состоит  в  том , что  решение  задачи  
достаточно  легко  реализуется  для  любого  закона  одновременного  изменения  всех  
параметров  задачи. 
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Түйін 

Бұл мақалада серпімділік модулінің және көрсеткіштік функцияның Пуассон 
коэффиценті болғандағы реактивтік қозғалткыштың деформациялық күйінің 
аналитикалық шешімі қарастырылады.  

Summary 
In the given article analytical solution of the task of deformed condition of reactive engines 

are considered when the model of resistance and leveled function is Puasson’s coefficient 
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В статье приведены ключевые проблемы, препятствующие развитию инноваций и 

коммерциализации в Республики Казахстан, а также даны рекомендации, на предмет 
того, какие изменения можно внести в систему управления инновационной 
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деятельности, чтобы исправить данную ситуацию. Также, приведены небольшие 
примеры развитых стран. 

Ключевые слова: коммерциализация проектов, управление инновациями, 
предпринимательский университет, инновации. 

 
На данный момент в Казахстан взят курс перехода национальных университетов на 

автономный режим управления. Это открывает перед университетами ряд возможностей, 
позволяющих в будущем стать полноценными предпринимательскими университетами и 
играть существенную роль в экономическом и техническом развитии регионы, страны. В 
западным странах, США, университеты позиционируются не только, как образовательные 
и научные центры, но и как субъекты бизнеса, ведущие игроки на рынке, локомотивы 
экономического развития регионов.  

Основным принципом существования предпринимательских университетов 
является: создание бизнес-инкубаторов, технопарков, дочерних фирм, тесная интеграция с 
субъектами бизнеса, промышленными предприятиями и т.п. Иными словами университет 
должен быть ориентирован на коммерциализацию своих разработок и получение прибыли 
за счёт оказания различных видов услуг иными словами, он должен стать по-настоящему 
предпринимательским. 

В условиях рыночной экономики развитие вузовского предпринимательства 
является актуальной задачей, так как вузы – это движущая сила инноваций и на базе их 
создаются новые технологии и новые виды продукции. При этом, наибольший интерес 
представляют пути трансформации вузов в организации нового типа – 
предпринимательские организации, ориентированные на удовлетворение потребностей 
рынка, получение прибыли, развитие инновационных технологий. 

Мировой опыт развития инновационного предпринимательства практически не 
применяется в казахстанской практике, поэтому действующий до сих пор в системе 
высшего образования Казахстана старый советский лозунг «Образование – Наука – 
Инновации» требует замены на «Образование – Предпринимательство – Наука – 
Инновации». Только в этом случае конечной целью и ориентиром этого непростого 
предпринимательско-инновационного этапа развития казахстанской экономики. Однако 
предпринимательские университеты — это не только поставщики технологий, решений, 
сервисов в инновационную систему страны, которые активно взаимодействуют с 
институтами развития, государственными корпорациями и компаниями. В их стенах 
готовятся кадры, необходимые для инновационного развития экономики и социальной 
сферы — инженерные, управленческие, предпринимательские.  

Сегодня доля казахстанской наукоёмкой продукции на мировом рынке практически 
равна нулю. В то время как данный показатель эффективности научно-технической и 
инновационной деятельности в странах Европейского союза составляет 35%, США – 25%, 
Японии – 11%, Сингапуре – 7%, Южной Корее – 4%, Китае – 2%. Причиной такого 
положения является отсутствие заинтересованности бизнеса в развитии и внедрении 
результатов отечественной науки в производство. В связи с этим необходима ориентация 
научных исследований на потребности экономики, а также выработка эффективных 
механизмов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 
развитие бизнеса в сфере научно- инновационной деятельности, производства и выпуска 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, укрепление кадрового 
потенциала науки.  

На текущий момент основными в целом к основным болевыми» точками 
процесса коммерциализации в стране можно отнести следующее:  
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Законодательно -нормативные ограничения; 
• Профессиональные кадры и компетенций; 
• Развитие материально-технической базы и иной поддерживающей 

инфраструктуры;  
• Неготовность научных разработок и технологий к коммерциализации. 
При более конкретном анализе проблем в сфере, проблемы можно 

классифицировать, как находящихся в ведении министерств и ведомств Республики 
Казахстан: 

• Конкурсные требования по грантам на коммерциализацию институтов 
инновационного развития, ущемляют интересы ВУЗа; 

• Законы страны, призывные помочь облегчить процесс коммерциализации до конца 
не проработаны и не разъяснены.  

 так к сугубо внутренним проблемам университетов страны, в части построения 
управления процессом инноваций и коммерциализации.   

• Острая нехватка профессионалов по вопросам коммерциализации в среднем 
управленческом звене; 

• Недостаточная оснащенность научных центров и лабораторий университетов 
современным оборудованием; 

• Отсутствие маркетинга - университет, не всегда знает/понимает, что он может 
предложить рынку; 

• В университетах отсутствует необходимая инфраструктура бизнес-инкубаторы, 
openspace, небольшие мастерские (fabrication laboratory) и т.д.; 

• Неготовность к коммерциализации многих научно-исследовательских работ (НИР); 
• Отсутствие чёткой, осмысленной, дальновидной стратегии взращивания молодых 

учёных, имеющих предпринимательские инициативы и способных создавать стартапы; 
• Практическое процедуры предварительного отбора научных разработок и 

технологий для патентования, определение перспективности разработок в будущем; 
• Отсутствие разделения функций офиса коммерциализации; патентования; юриста, 

специализирующегося на защите прав интеллектуальной собственности; 
• Отсутствие интереса и желания со стороны авторов-разработчиков результатов 

научно-технической деятельности (РНТД) к коммерциализации. 
В этой связи рекомендации целесообразно внести в качестве рекомендаций по 

улучшению в Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) и 
иным министерствам и ведомствам следующее:  

Внесение изменений в законодательство по вопросам: 
• Устранения требований по выплате вознаграждений авторам научных разработок 

только за создание РНТД, оставить за его внедрение;  
•    ограничений в области получения дохода университетами, созданных с 

государственным участием. Предоставить всем ВУЗам РК возможность осуществлять 
предпринимательскую деятельность (т.е. открывать малые инновационные компании на 
базе ВУЗов без согласования с уполномоченными государственными органами; 

•    разъяснения со стороны разработчиков Закона о направлениях возможного 
использования финансовых средств «в размере не менее двух процентов от объема 
грантового финансирования, выделенного на выполнение научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР)», поскольку в соответствии с действующим 
законодательством в настоящий момент возможно финансирование только деятельности, 
указанной в п.1, ст. 15 Закона о коммерциализации. 
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•    Пересмотр показателей офисов коммерциализации: установка реальных сроков 
достижения результатов – (требования по количеству созданных стартап, спин офф 
компаний, выхода на самоокупаемость), жизненный цикл вывода РНТД на рынок 5-15 
лет; 

• Применение государством прямых, так и косвенных мер, и инструментов 
экономического стимулирования для привлечения бизнеса к участию в разработке 
НИОКР, коммерциализации РНТД и др. (налоговые льготы для МСБ, осуществляющих 
внедрение научных разработок ВУЗов и НИИ);   

•    Отменить налогообложение доходов в ВУЗах (НДС), поступающих на 
выполнение НИР, НИОКР, покупку технологий как со стороны государственного 
бюджета, так и со стороны частного сектора (хоздоговора); 

• Разработка программы, позволяющей осуществлять финансирование стадии 
проектов находящихся на стадии опытно-конструкторских работ, прошедших стадию 
грантового финансирования научных исследований МОН РК. 

• Исключить из конкурсных требований на грантовое финансирование научных 
исследований МОН РК условий по патентованию РНТД (осуществляется раннее 
раскрытие информации по потенциально коммерциализируемым проектам); 

• Продолжить работы по созданию профессиональной сети трансферта технологий 
(инициативы «Национального агентства по технологическому развитию», ННТХ 
«Парасат», ТОО «Центр коммерциализации технологий») для размещения 
технологических предложений со стороны ВУЗов и НИИ, и технологического спроса со 
стороны производственных предприятий; 

•    Содействие со стороны местных исполнительных органов и «Палата 
предпринимателей «Атамекен» в привлечении бизнес- структур к деятельности ВУЗов; 

•    Развитие венчурных источников финансирования, бизнес-инкубаторов путем 
предоставления льгот или покрытия части затрат их деятельности (на опыте Израиля, 
Голландии); 

• Методическая поддержка в вопросах оценки, учета интеллектуальной 
собственности ВУЗов; 

• Развитие института патентных поверенных. 
Касательно изменений в системе управления инновационной деятельности в 

университетах необходимо рекомендовать следующие действия:  
• Осуществлять набор кадров в соответствии с их квалификацией; 
• Вовлеченность руководства вуза в процесс развития связей с потенциальными 

партнерами и заказчиками; 
• Взаимосвязь профессорско-преподавательского состава каждого факультета с 

подразделениями коммерциализации, через менеджера по развитию бизнеса;   
• Создание внутренних посевных фондов; 
• Создание бизнес-школ;  
• Проведение имиджевых мероприятий с приглашением менторов из числа 

успешных бизнесменов в своей отрасли, success story; 
• Пересмотр образовательных программ на уровне бакалавриата/магистратуры в 

сторону увеличения практико-ориентрованности и нацеленности на развитие 
предпринимательских инициатив среди обучающихся ВУЗов; 

• Необходимость технологического аудита в ВУЗах и пересмотр патентного 
портфеля на предмет перспективности и коммерциализуемости отечественных научных 
разработок и технологий на мировом рынке; 
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• Необходимо технологическое перевооружение имеющейся лабораторной базы для 
осуществления качественных научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок.  

Данные рекомендации не являются панацеей в вопросе акселерации 
коммерциализации РНТД, однако пошаговое их решение может послужить толчком к 
развитию процесса коммерциализации.  

В заключении хотелось бы привести пример зарубежных стран (Голландия, 
Германия, Южная Корея) в части касающееся реальных работающих принципов развития 
университетов:   

• Применение инструментов экономического стимулирования; 
• Цель создания стартапов и спинофф компаний - не сколько получение дохода 

ВУЗом, а как источник роста экономики региона/страны; 
• Развитая научно-исследовательская база и поддерживающая инфраструктура; 
• Налаженная взаимосвязь с промышленностью/бизнесом; 
• Наличие специалиста по коммерциализации с бизнес компетенциями на каждом 

факультете; 
• Привязка дипломных проектов студентов к реальным проблемам 

региона/производственных предприятий; 
• Посевное финансирование университетских проектов (до 40 тысяч евро) ВУЗами 
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Summary  
The article presents the key problems hampering the development of innovation and 

commercialization in the Republic of Kazakhstan, as well as recommendations on the subject of 
what changes you can make to the innovation management system, to correct the situation. Also, 
a small example of developed countries. 
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В связи с переходом к конкурентоспособному обществу в условиях всемирной 

глобализации, увеличением потока информации в деятельности вуза возникает 
необходимость внедрения и использования систем управления рисками. В статье 
обосновывается  необходимость и анализируется одни из важнейших аспектов 
управления рисками в учебном заведении: система управления финансами, система 
управления кадровым потенциалом вуза.    

Ключевые слова: система управления рисками в сфере образования,  ВУЗ, качество 
высшего образования, риск-менеджмент. 

 
Без активного использования риск-менеджмента в управлении компанией вне 

зависимости от ее масштабов и специфики производства или предоставления услуг 
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развитие компании будет затруднено. Система риск-менеджмента направлена на 
достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков 
предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью системы 
менеджмента организации, т.е. должна быть интегрирована в общую политику компании, 
ее бизнес-планы и деятельность. [1] Только при выполнении этого условия применение 
системы риск-менеджмента является эффективным.  

Необходимость риск-менеджмента в образовательном секторе Республики Казахстан 
обусловлена стремлением усовершенствования системы внутреннего контроля и 
управления рисками. Современное общество определяется как рискогенное в связи с 
многообразием протекающих одновременно трансформационных процессов. Подобная 
ситуация требует выстраивания системы экспертизы любых реконструкций и 
нововведений в неэкономических сферах, поскольку просчеты в оценках социального 
риска и отсутствие механизмов страхования общества от его последствий ведут не к  
техногенным катастрофам, а к таким состояниям, как «ценностный вакуум», «распад 
нации», «демографическая яма» и пр.» [2]. Кроме того, экономический кризис усугубил 
проблемы образования как социального института. 

Риск-менеджмент применяется на всех предприятиях, не только сферы образования. 
В этой связи можно охватить только часть проблем, решаемых риск-менеджментом. На 
объектах образовательной сферы одним из важнейших аспектов, решаемых риск-
менеджментом, является управление рисками в финансовой сфере образовательных 
предприятий.  [3] В современное время все большую часть образовательного сектора 
охватывают частные вузы. Следовательно, увеличивается конкуренция, а значит и 
уровень требований в финансовом менеджменте.  

 В системе высшей школы Республики Казахстан сформировался рынок 
образовательных услуг, ярким подтверждением существования которого является 
функционирование 127 (2015-2016 учебный год) высших учебных заведений, из которых 
более 60 % — частные вузы, имеющие различную организационно-правовую форму: 
акционерные общества, частная некоммерческая организация и др. В 
государственных высших учебных заведениях 50-95 % доходов формируются за счет 
платных образовательных услуг. Стоимость платной образовательной услуги 
определяется вузом. В республике действует единая форма диплома государственного 
образца, которую после окончания получают выпускники как государственных, так и 
частных вузов. Формально законодательная и нормативно-правовая база является единой 
для государственных и частных высших учебных заведений. [4]  

В частных высших учебных заведениях доходы полностью формируются за счет 
платных образовательных услуг.  Абитуриенты выбирают вуз обучения самостоятельно. 
И в этой связи учебное заведение должно быть конкурентоспособным и иметь ряд 
преимуществ по сравнению с другими вузами.  И в условиях конкурентной среды частные 
вузы могут иметь эти преимущества в виде самостоятельности при утверждении 
стоимости за обучение, ориентацию на доходы и экономичность, выборе финансовой 
структуры и становлении риск-менеджмента компании.  

Не секрет, что доходная часть высшего учебного заведения в основном состоит из 
таких статей, как оплата за обучение учащимися, выигранные гранты по научным 
исследованиям и т.д. Однако при несбалансированном использовании данных ресурсов, 
возможны существенные проблемы в бесперебойном функционировании высшего 
учебного заведения. [3] Так, например, в случае если высшее учебное заведение направит 
значительные финансовые средства на отдельные статьи затрат при отсутствии 
финансового анализа, а также анализа функционирования вуза в неблагоприятных 
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условиях нехватки финансовых ресурсов, возможны неблагоприятные сценарии 
функционирования всего вуза. Ведь при обновлении материально-технической базы вуза 
необходимо учитывать такие риск, как увеличение сметной стоимости затрат на 
закупаемые товары и услуги, а так же возможные перебои поступления финансовых 
средств. 

Необходимо качественное и сбалансированное использование денежных ресурсов 
при обновлении материально-технической базы вуза, учитывать возможное снижение 
поступления финансов частного вуза, т.к. прибыль частного вуза формируется только из 
доходов за предоставляемые вузом платные образовательные услуги. Здесь важную роль 
играет состояние экономики страны, демографические проблемы и проблемы качества 
образования выпускников средней школы, т.е. потенциальных обучающихся - студентов. 

Также в повышении качества образования вуза имеет большое значение состав 
профессорско-преподавательского состава. Кадровый потенциал любого вуза – самый 
ценный актив, и от качества формирования ППС зависит эффективность качества знаний 
выпускников вуза. Поэтому кадровый состав должен быть проанализирован на предмет 
рисков, т.е. риск-менеджмент вуза в обязательном порядке должен учитывать и этот 
аспект.   

Вуз должен предусмотреть разные возможности развития изменения 
преподавательского состава. Процесс естественного замещения ППС молодыми 
специалистами, система стимулирования преподавателей, риск утечки ППС в другие вузы 
страны, процесс контроля качества знаний, даваемых преподавателями студентам. Таким 
образом, риск-менеджмент высшего учебного заведения предусматривает многие аспекты 
дальнейшего развития  высшего учебного заведения. [5] Это влияет на всю оценку 
функционирования высшего учебного заведения в целом.  

Система управления рисками в учебном заведении направлена на повышение 
качества «в целом», как, практически, единственный фактор, высокой 
конкурентоспособности вуза.  Качество управления вузом может быть «высоким» или 
«низким». Выводы указывают на  две тенденции в рассмотрении вопроса о качестве 
образования и связанного с ним качества процесса обучения [2]: 

− оно зависит от личных представлений (субъективная оценка) как сотрудников вуза, 
так и потребителей образовательных услуг и является трудноизмеримым, поэтому в 
оценке качества чего-либо или кого-либо невозможно выделить конкретные параметры; 

− оно определяется, исходя из конкретных терминов, понятий, и измеряется на 
основе  установленных параметров (объективная оценка). 

Таким образом, проводя анализ теоретико-методологической базы управления 
рисками в сфере образования, мы хотим выделить следующие факторы, лежащие в основе 
управления  качеством высшего образования. По нашему мнению, они в целом отражают 
определение качества высшего образования, качество обучения и качество процесса 
обучения : 

1. Участие в оценке качества процесса обучения преподавателей, студентов, 
работодателей, общественности [2]. 

2. Оценка профессиональной деятельности преподавателей, их компетентности и 
опыта, основанная на взаимодействии между субъектами образовательного процесса [2].  

3. Соответствие определенным параметрам контроля качества, представляющим 
систему, что позволяет рассматривать качество образования как измеряемую величину и 
интегративный результат качества обучения и качества процесса обучения.  

4. Оценка материально-технической базы университета, как одни из важнейших 
фактор, влияющих на качество знаний и предоставляемых вузом услуг.  
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Особую роль во внедрении риск-менеджмента в систему образования занимает 
оценка рисков при принятии стратегически важных решений по управлению высших 
учебных заведений, а именно выявление и минимизация рисков управленческих решений, 
поскольку данная категория решений оказывает влияние в целом на всю  оценку 
функционирования высших учебных заведений. 

Ужесточающаяся конкуренция, опережающие темпы развития техники и 
технологии,  глобализация образования,  а также многие другие факторы, характерные для 
текущего состояния экономики Казахстана, создают условия возникновения рисков  в 
деятельности вуза, поэтому непременной частью менеджмента  высшего учебного 
заведения является необходимость внедрения и использования систем управления 
рисками и внутреннего контроля деятельности в целях обеспечения качества образования 
[2].  
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Summary 

In view of transformation to stay competitive in the world  society there is appeared the 
need of implementation and use of system of management of risks in activity of higher education 
institutions. There is a substantiation of the necessity and analysis of the process of 
implementation in the higher education institutions of the system of risks management: system 
management of finance, system management of higher - education teaching personnel 
composition.  
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 Бұл мақалады Қазастан Республикасының екінші деңгейлі банктердің пассивті 
және активті операциялардың құрылымы қарастырылған. Қазіргі таңдағы 
Қазақстандық банк жүйесінің шетел банктер арасындағы төлем қабілеттілігі 
қарастырылған.  
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 Түйін сөздер: Актив, пассив, пайда, төлем, пайыз, банк, сауда, шоттар, ставка. 
 
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. 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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  
сұраныс пен ұсыныс бағасы бойынша жүргізіледі және несиелік  келісім-шарттармен 
рәсімделеді. 

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; 
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- 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 этой статье рассматривается активы и пассивы банковских операций с 

применением зарубежного опыта. 
Summary 

This article discusses the assets and liabilities of the banking operations with the use of 
foreign experience. 
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В работе раскрыта сущность риск-менеджмента в банках, проведен анализ 

качества кредитного портфеля, неработающих кредитов банков второго уровня 
Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики, обоснованы предложения и 
рекомендации для снижения рисков и функционирования эффективной системы риск-
менеджмента.  
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Одной из основных составляющих функционирования любого банка является риск. 

По мнению Ю.М. Воронина, «банковский риск является ситуативной характеристикой 
деятельности банка, которая отражает неопределенность действий и характеризует 
вероятность отрицательного отклонения действительности от ожидаемого» [1, С. 15]. 
Неустойчивое развитие финансового рынка и жесткая конкуренция способствуют 
возникновению в банках новых рисков и, соответственно, требуют для обеспечения 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности построить адекватную систему риск-
менеджмента.  

Следует отметить, что банковский риск- менеджмент — это процесс управления 
рисками, т. е. совокупность действий, направленных на выявление проблем риска и 
разработку способов и методов их решения. При этом целью риск-менеджмента является 
обеспечение эффективности управления банком с учетом факторов событий 
неопределенности, которые могут повлиять негативно или позитивно на результативные 
показатели банка. Отсюда основной задачей риск-менеджмента является минимизация 
негативных влияний рисков на финансовые результаты банков. Следовательно, 
приоритетом является обеспечение финансовой устойчивости банков и увеличение 
доходов, получаемых акционерами банка.  

К основным признакам риска, по мнению многих ученых, относят следующие 
характерные для него черты: неопределенность, противоречивость, альтернативность. 
Неопределенность есть главный источник риска. Для недопущения неопределенности 
необходимо иметь наиболее полную и достоверную информацию. Противоречивостью 
риска является то, что, с одной стороны, риск имеет общественное значение и нацелен на 
достижение результатов на основе использования новых технологий, с другой стороны, 
риск означает неизбежность принятия конкретного выбора в данный момент. 
Альтернативность означает, что риск имеет два или несколько вариантов принятие выбора 
дальнейших действий, т. е. если нет выбора, то это говорит об отсутствии риска. Кроме 
вышеперечисленных черт, для риска характерно еще одно важное свойство: риск - это 
всегда явление, характеризующее будущее, т. е. это получение результатов в будущем, а 
не достижения или провалы в прошлом. Неопределенность и риск между собой 
взаимосвязаны и находятся друг с другом в различных отношениях, зависимость 
отражается в том, что банк, оценивая возможность возврата предоставленных займов 
своими клиентами и получения доходов в будущем, не знает точно, получит ли он 
ожидаемый результат.  

В системе банковского риск-менеджмента можно выделить три уровня управления 
рисками в банке. На 1 уровне управление рисками рассматривается на уровне активов и 
пассивов банка, исходя из имеющейся базы фондирования банка и вариантов размещения 
средств (кредиты, ценные бумаги, нематериальные активы, долгосрочные активы).  

На втором уровне в системе управления рисками выделяется управление кредитным 
(ссудным) портфелем, исходя из диверсификации и оптимизации структуры кредитного 
портфеля по сегментам рынка (малый и средний бизнес, корпоративный сегмент), 
отраслевой принадлежности, сроков кредитования в т. ч. на текущую деятельность 
(оборотные средства) или капитальные вложения, уровней риска и доходности вложений, 
этапов экономического цикла и т. п.  

На третьем уровне в системе риск-менеджмента рассматривается управление 
рисками отдельного кредита. Поскольку в портфеле активов коммерческих банков 
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большую долю занимают кредиты, поэтому для всех банков характерно наличие, прежде 
всего, кредитного риска.  

Кредитный риск — это возможность потерь в результате неспособности заемщиков 
исполнять свои обязательства (по выплате вознаграждений и основной суммы долга) в 
соответствии со сроками и условиями договора банковского займа. Следует отметить, что 
от эффективности и правильности существования кредитного механизма зависят не 
только получение в срок необходимых ресурсов отдельными организациями, но и темпы 
развития экономики страны в целом. Для тщательного изучения потенциальных 
кредитных рисков необходимо, прежде всего, проанализировать ссудный портфель банка. 
Соответственно, процесс управления кредитными рисками включает в себя анализ 
ссудного портфеля, который состоит из тщательного изучения структуры кредитного 
портфеля по качеству, заемщикам, сроков и целей предоставленных кредитов.  

Основными критериями при оценке кредитного портфеля, по нашему мнению, 
являются: диверсифицированность, качество, доходность и риск. Учитывая известную 
дилемму «доходность-риск», банк вынужден ограничить норму доходности, обезопасив 
себя от излишнего риска. В связи с резким ростом кредитного риска у банков второго 
уровня растут расходы на создание провизий (резерва) на покрытие убытков по 
предоставленным кредитам, что способствует снижению их прибыльности. Поэтому 
проблема управления кредитными рисками для банков приобретает особую актуальность, 
так как непосредственно связана с возможностью утраты финансовой устойчивости 
банков. В связи с этим минимизация кредитных рисков является одной из наиболее 
важных задач риск-менеджеров в банках. Развитие новых видов банковских услуг, 
связанных с проведением кредитных операций, во многом зависит от договорных 
механизмов распределения рисков.  

Процентный риск — это вероятность понесения потерь, возникающих в результате 
колебания процентных ставок на рынке, а также игры банка на рыночных процентных 
ставках по привлеченным и размещенным ресурсам. Изменения процентных ставок 
приводят к изменению доходов и расходов банка, рыночной стоимости его активов, 
пассивов и забалансовых счетов. Результат этих изменений влияет на размер прибыли и 
капитала банка.  

Для обеспечения эффективного мониторинга процентных рисков менеджерами 
банков рассчитывается дисбаланс в пределах различного диапазона, например, в течение 
недели, одного, двух, трех месяцев, полугода, года и более, это позволяет банку 
принимать наиболее эффективные решения по защите от риска изменения ставок 
вознаграждений в каждом из рассматриваемых периодов времени. Так, если ожидается 
рост ставок вознаграждений, менеджерам банка необходимо сократить объемы пассивов и 
увеличить активы. Никто не может дать абсолютно точный прогноз ставок 
вознаграждений, поэтому топ-менеджеры должны полагаться не на прогноз, а на 
хеджирование, в случае непредсказуемых изменений ставок вознаграждений. Неслучайно 
МСФО содержат определенные требования по оценке и раскрытию информации о 
рыночных рисках, действующих в банках.  

К рыночным рискам относятся валютные и процентные риски. Основными 
факторами рыночного риска являются неблагоприятное изменение ставок 
вознаграждений, колебание рыночной стоимости финансовых инструментов, изменение 
курсов иностранных валют и т. д. Для анализа рыночных рисков банк использует 
стоимость риска -Valueat-Risk (VAR). VAR - это суммарная мера риска, способная 
осуществить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций 
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и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, форварды и 
опционы).  

Одним из основных приемов оптимизации рисков банковской деятельности является 
упрощение наглядного изображения информации о банке в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, которая позволяет наиболее наглядно отразить основные характеристики банка, 
а приведенный масштаб способствует оценить их абсолютные отношения. Система 
управления банковскими рисками представляет собой совокупность способов и методов 
работы сотрудников банка, которые позволяют прогнозировать наступление рискового 
события и принимать меры по минимизации его отрицательных последствий.  

Национальный банк РК в последние годы издал ряд правил, регулирующих и 
содержащих требования к наличию систем контроля и риск-менеджмента в банках 
второго уровня. В частности, можно отметить Правила «О формировании системы 
управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», утвержденные 
постановлением Правлением НБ РК № 29 от 26 февраля 2014 г. [2]. Данный документ 
четко определяет требования систем контроля и управления рисками в банках. Целью 
Правил является определение требований к формированию у банка систем управления 
рисками, внутреннего контроля, обеспечивающих осуществление эффективного контроля 
со стороны совета директоров, правления банка за деятельностью банка и его финансовым 
состоянием. Но любой банк отличается от остальных определенными характеристиками и 
имеет свои особенности, поэтому основным вопросом здесь является соблюдение 
принципа адекватности и независимости внутреннего контроля. Поэтому постоянно 
необходимо отслеживать, насколько в установленные сроки и качественно решаются 
проблемы управления рисками, достаточны ли они размеру и объему операций, 
обеспечивается ли независимость функции риск-контроля. Соответственно, в каждом 
банке должна быть разработана и внедрена нормативная база и методология по риск-
менеджменту, НБ РК оценивает их, а также систему управленческой информации и 
разрабатывает рекомендации по их совершенствованию. Таким образом, в современных 
условиях риск-менеджмент банка является одним из основных направлений менеджмента, 
который изучает проблемы управления банка в целом, или отдельными его 
подразделениями с учетом факторов риска. Меры, необходимые во избежание рисков в 
банковском секторе:  

- законодательное усиление требований к риск-менеджменту и корпоративному 
управлению в финансовых организациях. Повышение персональной ответственности 
членов советов директоров финансовых институтов;  

- увеличение прозрачности структуры собственности, введение ограничений в части 
влияния акционеров на банки, введение ограничений на вмешательство банков в 
операционную деятельность других финансовых организаций, в частности, 
накопительных пенсионных фондов и страховых компаний;  

- введение запрета на кредитование банками связанных лиц;  
- принятие необходимых действий для снижения объема безнадежных ссуд и 

пополнения капитала банков за счет средств акционеров или государства;  
- улучшение качества кредитного портфеля за счет снижения и избавления от 

стрессовых займов.  
Банкам для функционирования эффективной системы риск-менеджмента 

необходимо:  
- разработать внутрибанковские документы, регулирующие вопросы стратегии и 

задачи управления рисками;  
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- определить принципы, методы оценки и выявления риска в качестве основы при 
постановке приоритетных стратегий и задач;  

- обеспечить адекватную защиту интересов инвесторов, депозиторов, банков-
корреспондентов, клиентов банка, используя механизмы риск- менеджмента, 
минимизирующие риски;  

- организовать эффективный мониторинг финансового состояния крупнейших 
заемщиков;  

- построить эффективную систему раннего оповещения кризисных ситуаций;  
- повысить роль корпоративного управления. Акционерам целесообразнее 

планировать и ставить задачи менеджменту по достижению целевых показателей (в 
частности, прибыли) в долгосрочном масштабе, а не за счет краткосрочных проектов;  

- создать основные процедуры управленческого контроля;  
- определить механизмы ответственности и оценки результатов деятельности в 

соответствии со стратегией управления рисками и системы контроля; 
- разработать процедуры осуществления мониторинга рисков.  
Таким образом, нормально функционирующий риск-менеджмент способствует 

достижению финансовой стабильности банка и его стоимости, укреплению способности 
банка минимизировать непредвиденные потери и повышению доверия к нему со стороны 
контрагентов. Таким образом, главной задачей риск- менеджмента в банках является 
разработка и внедрение стандартов, процедур по управлению рисками, модели их оценки, 
формирование плана работы в условиях неопределенности. 
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Статья посвящена комментарию нового закона, реализующего конституционную 

норму о праве граждан участвовать в управлении делами государства, также участию 
некоммерческих организаций в принятии решений государственными органами всех 
уровней. 

Ключевые слова:  граждане, некоммерческие организации, общественный совет, 
государственный орган, подотчетность,  общественные слушания, общественный 
контроль. 

 
Право граждан участвовать в управлении делами государства непосредственно и 

через своих представителей является одним из основных прав человека, данная норма 
закреплена  в статье 33 Конституции Республики Казахстан. 

На протяжении значительного времени гражданское общество в лице 
общественности, некоммерческих неправительственных организаций обсуждало вопрос о 
введении механизма участия граждан в управлении делами государства.   

Следует отметить, что принимались различные меры привлечения представителей 
гражданского общества к участию в управлении делами государства.  Однако,  они не 
были системными, а само участие представителей имело декларативный характер. 

В развитие конституционной нормы 02 ноября 2015 года был принят специальный 
закон  «Об общественных советах», который вступил в действие с  01 января 2016 года.  

Это первый нормативный правовой акт, отражающий возможность участия граждан 
в управлении делами государства. 

Настоящий Закон направлен, во-первых, на реализацию государственной политики 
по формированию подотчетного перед населением государства, во-вторых, определяет 
порядок формирования и организацию деятельности общественных советов, его правовой 
статус, и в-третьих, по обеспечению широкого участия некоммерческих организаций, 
граждан в принятии решений государственными органами всех уровней. 

Как показывает опыт наиболее развитых стран, использующих прозрачность, 
открытость деятельности государственных органов и привлечения общественности в 
управлении делами государства, является одним из важнейших условий для соблюдения 
прав человека, развития социально-экономической жизни населения и государства в 
целом. 

Необходимо отметить, что данный закон предоставляет представителям 
гражданского общества посредством Общественных советов участвовать в обсуждении и 
принятии решений по общественно значимым вопросам. 
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Согласно закону Общественные советы это консультативно-совещательные, 
наблюдательные органы, которые образуются  министерствами, центральными 
исполнительными органами, органами местного государственного управления совместно 
с некоммерческими организациями, гражданами. 

При этом Общественные советы образуются на двух уровнях – республиканском и 
местном.  

Общественные советы республиканского уровня, образуются министерствами, 
центральными исполнительными органами, не входящими в состав Правительства 
Республики Казахстан, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными 
Президенту Республики Казахстан, совместно с некоммерческими организациями, 
гражданами. Общественные советы  местного уровня образуются  на соответствующей 
административно-территориальной единице. 

Касательно  уровня села, поселка, сельского округа, города районного значения 
функции Общественного совета возлагаются на собрание местного сообщества.  

Кроме того, законодатель определил количество представителей гражданского 
общества в Общественном совете, которое должно составлять не менее двух третей от 
общего числа его членов.  

В законе сформулированы цели и задачи деятельности Общественных советов. 
Так целью деятельности общественных советов является выражение мнения 

гражданского общества по общественно значимым вопросам. Однако, в законе 
отсутствует разъяснение понятия общественно значимые вопросы и какие именно 
вопросы подразумеваются, законодатель не уточняет.  

Задачами Общественных советов являются: 
1) представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности 

при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях; 
2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных органов и 

органов местного самоуправления с гражданским обществом; 
3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности 

центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления. 
Важно наличие заложенных принципов деятельности Общественных советов, так 

как они составляют основу всего закона. 
Общественные советы осуществляют свою деятельность на основе следующих 

принципов: 
1) деятельности на общественных началах; 
2) автономности; 
3) самостоятельности; 
4) публичности; 
5) периодической ротации их членов. 
Вместе с тем, серьезными нововведениями в законе являются механизмы 

подотчетности государства перед населением,  и доступ представителей гражданского 
общества к проектам бюджетных программ. 

К полномочиям Общественных советов на республиканском и местном уровнях 
государственного управления относятся: 

1) обсуждение проектов бюджетных программ администратора бюджетных 
программ, проектов стратегических планов или программ развития территорий, проектов 
государственных и правительственных программ; 
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2) обсуждение выполнения бюджетных программ администратора бюджетных 
программ, стратегических планов или программ развития территорий, государственных и 
правительственных программ; 

3) обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении целевых 
индикаторов; 

4) обсуждение отчетов администратора бюджетных программ о реализации 
бюджетных программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от 
реализации товаров (работ, услуг), о поступлении и расходовании денег от 
благотворительности. 

5) участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
касающихся прав, свобод и обязанностей граждан; 

6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 
совершенствования государственного управления и организации прозрачной работы 
государственного аппарата, включая соблюдение норм служебной этики; 

7) разработка и внесение в государственные органы предложений по 
совершенствованию законодательства Республики Казахстан; 

8) осуществление общественного контроля в иных формах, предусмотренных 
настоящим Законом; 

9) обсуждение проекта положения об Общественном совете на первом его заседании 
и внесение в государственный орган для утверждения; 

10) создание комиссий по направлениям деятельности. 
Ведь не секрет, что деятельность государственных органов остается еще 

недостаточно эффективной и прозрачной. Но с указанными выше полномочиями 
Общественных советов данная проблема надеемся будет решена. 

Важным элементом в законе указывается то, что Рекомендации Общественных 
советов являются обязательными для рассмотрения государственными органами, которые 
принимают решения и дают мотивированные ответы. 

Также закон предусматривает права и обязанности Общественных советов. 
Общественные советы имеют право: 
1) доступа в государственные органы, органы местного государственного 

управления; 
2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполнительных органов, органов 
местного государственного управления по согласованию с соответствующим 
государственным органом; 

3) обращения в государственные органы, органы местного государственного 
управления по общественно значимым вопросам в целях осуществления своих 
полномочий. 

Полагаем, что Общественные советы, используя, предоставленные, хотя и 
незначительные права будут вовлечены в процесс работы рабочих органов 
исполнительной власти и органов местного государственного управления.  

Общественные советы обязаны: 
1) соблюдать нормы Конституции, соответствующих ей законов, актов Президента 

Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, иных нормативных 
правовых актов Республики Казахстан; 

2) осуществлять свою деятельность во взаимодействии с общественностью; 
3) не реже двух раз в год информировать население о деятельности Общественного 

совета через средства массовой информации и (или) интернет-ресурсы; 
4) публиковать в средствах массовой информации и (или) размещать на интернет-ресурсе 
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соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления годовой 
отчет о своей деятельности. 

Глобальной целью закона является общественный контроль. В связи с этим хотелось 
бы обратить внимание на значительную норму в законе, касающихся полномочий 
Общественного Совета в области общественного контроля.   

Общественному совету предоставлены полномочия по  осуществлению 
общественного контроля в целях расширения возможности граждан участвовать в 
процессе принятия решений государственными органами. 

При этом  задачи общественного контроля являются: 
1) повышение эффективности, открытости и прозрачности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 
2) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту общественных 

интересов; 
3) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства и его органов, 

органов местного самоуправления, обеспечение обратной связи между обществом и 
государством, предупреждение и разрешение социальных конфликтов; 

4) вовлечение населения в процесс противодействия коррупции. 
Законодатель под общественным контролем дает следующее понимание - это  

деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в формах 
общественного мониторинга, общественного слушания, общественной экспертизы и 
заслушивания отчета о результатах работы государственного органа, направленная на 
защиту общественных интересов. 

Соответственно закон устанавливает под объектом общественного контроля - 
деятельность государственных органов республиканского и местного уровней и их 
должностных лиц. 

Под субъектом общественного контроля выступают Общественные советы, а также 
некоммерческие организации, и граждане по поручению Общественных советов. 

Отрадно, что для осуществления общественного контроля будут привлекаться 
некоммерческие организации и непосредственно граждане хот и по поручению 
Общественных советов. 

Далее, в законе дается понятийный аппарат следующим формам общественного 
контроля:  

1. Общественный мониторинг -  процедура общественного контроля, 
представляющая собой наблюдение со стороны субъектов общественного контроля за 
деятельностью государственных органов. 

2.  Общественные слушания - процедура общественного контроля, осуществляемая 
посредством проведения собрания для публичного обсуждения вопросов, а также 
общественно значимых решений государственных органов по вопросу их соответствия 
общественным интересам. 

3. Общественная экспертиза –  процедура общественного контроля, основанная на 
использовании субъектами общественного контроля специальных знаний и (или) опыта 
для исследования, анализа и оценки на предмет соблюдения общественных интересов по 
сохранению благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, а также 
исключению факторов, оказывающих негативное воздействие на обеспечение 
безопасности физических лиц, населенных пунктов и производственных объектов. 

4. Заслушивание отчета о результатах работы государственного органа - процедура 
общественного контроля и представляет собой публичное обсуждение на заседании 
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Общественного совета результатов деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

Таким образом, Закон «Об Общественных советах» как специальная модель  
ориентировано на обеспечение участия граждан в управлении делами государственных 
органов.  

Как положительное можно отметить,  что установленный законом правовой статус 
Общественного совета позволит в полной мере реализовать  свое предназначение.  

Реализация норм закона будет развивать прямую связь населения в формате 
«государство-общество-гражданин» и  будет способствовать доступности 
государственных органов общественностью и укреплению доверия граждан к 
исполнительной власти. 

Надеемся, что можно с уверенностью сказать, что с принятием специального закона 
«Об Общественных советах» в Казахстане начинается новый этап в укреплении 
принципов демократического и правового государства. 

 
Использованная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «Об Общественных советах» от 02 ноября 2015 года.  
 

Түйін  
Мақала, барлық деңгейлерде мемлекеттік органдар, мемлекеттік істерін басқаруға 

шешім қабылдауда коммерциялық емес ұйымдардың қатысуын қатысуға азаматтардың 
құқығы туралы конституциялық норманы іске асыруға жаңа заң түсіндіру арналған. 

 
Summary  

The article is devoted to explaining the new law implementing the constitutional provision 
on the right of citizens to participate in managing state affairs, the participation of non-profit 
organizations in decision-making by public authorities at all levels. 
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СЕКЦИЯ 5.   
ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ АУЫР МЕТАЛЛДАРМЕН 
ЛАСТАНУЫ 

 
Жолдасов О.Е., 

PhD-докторант, Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

Мақалада Алматы қаласының 8 түрлі нүктесінен алынған топырақ үлгілерін 
олардың мыс (Cu), никель (Ni), мырыш (Zn), кадмий (Cd), марганец (Mn) және кобальт 
(Co) ауыр металлдарымен ластану дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілген 
зерттеулердің нәтижелері келтірілген.  

Түйін сөздер: топырақ, поллютанттар,  мегаполис, экология 
         
Техника мен өндірістің дамуы, қаржы мен басқарудың біркелкі жүйеге келуі 

адамдардың қалалар маңайына топтасуына әкелді. Қазақстанда өндірістік қалалар өткен 
ғасырда бастау алып, Кеңес Одағының құлауына орай түрлі себептермен ауыл 
шаруашылық өндірісінің құлдырауы ауылдық жерлерден қалалық жерлерге адамдардың 
ағылуына, яғни белсенді урбанизацияланудың жүруіне соқтырды. 

Әкімшілік, қаржы, ғылым мен мәдениет орталығы ретінде, сондай-ақ қолайлы 
табиғи климаттық жағдайларға ие болуына орай Алматы қаласы еліміздің түрлі 
аймақтарынан және алыс-жақын шет елдерден адамдар мен өндіріс ағындарын ең мол 
қабылдаған қала болып саналады. 

Статистикалық мәліметтер 1989 жылы Алматы қалсында 1,071 миллион адам 
тұрғандығын көрсетсе, биылғы мәліметтер халық санының 1,717 миллионға дейін 
өскендігін көрсетеді. Сонымен қатар, 1991 жылы бүкіл республика бойынша 818,7 мың 
жеңіл көлік тіркелген болса, қалалық ІІД мәліметтері 2015 жылғы 31 желтоқсандағы тек 
Алматы қаласының өзінде 487,8 мың жеңіл көліктің тіркелгендігін көрсетеді.  

Іле Алатауының солтүстік бөктерінде орналасқан Алматы қаласының 
территориясында жүргізілді. Қаланың солтүстік нүктесі теңіз деңгейінен 670 м биіктікте 
орналасса, оңтүстік нүктесі 970 м биіктікті көрсетеді. 

Қала климаты өзгермелі, құрғақ және ұзақ жаз бен алмаспалы қыспен, тәуліктік 
температураның жыл бойына үлкен өзгерістерімен, айтарлықтай жауын-шашын 
мөлшерімен, тауға жақын орналасқандығымен және келесідей сипаттарымен 
ерекшеленеді: 

- жылдық жауын шашын мөлшері орташа алғанда 629 мм құрайды және оның негізгі 
мөлшері көктемгі-күзгі мерзімдерде орын алады; 

- жазғы уақыттағы орташа температура + 20,6ºС, ең жоғарғысы + 42ºС; ал қысқы 
уақытта – 5,6ºС, ең төменгісі –38ºС. 

Жалпы қолайлы климаттық жағдайларда Іле Алатауының тау бөктеріндегі 
аймақтары атмосфераның өздігінен тазару ресурстарының әлсіздігімен сипатталады. 

«Казгидромет» РМК көпжылдық бақылауы бойынша әлсіз желдердің (1м/с дейін) 
қайталануы жазда 71 %, қыста 79 % шамасында. Қаладағы жел жылдамдығының орташа 
жылдық мәні 1,7 м/с-ті құрайды, оның 2,2 м/с жылдық тек жылы мезгілдерінде ғана орын 
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алады, бұл осы уақыттардардғы фронтальді үрдістердің қозғалысы мен таулы-жазықты 
ауа айналымының дамуынан орын алады. 

Тау бөктеріндегі терең желсіздіктің негізгі себебі солтүстіктен келетін 
трансконтинентальдық массалардың қозғалысына кедергі келтіретін тау жоталары болып 
саналады. Тау ақабаларының ең оңтайлы аэрациясы тек қаланың оңтүстік жоғары 
бөлігіндегі тау бөктеріндегі 20 км жолаққа дейінгі белдеуде байқалады. 

Инверсиялар жер бетіне жақын қабатта ластану өнімдерінің үздіксіз жинақталуына 
соқтырады. Бұл жинақталу Алматы қаласына тән тозақ қоспалы атмосфераның 
қалыптасуынан байқалады. Әсіресе транспорт, өнеркәсіп және коммуналдық 
қалдықтардың қарқыны атмосфераның өздігінен тазару қабілетінен жоғары болатын суық 
уақыттарды ауа бассейнінің ластануы айтарлықтай байқалады. 

Халықтың денсаулық күйіне кері әсер ететін табиғи желдетудің төмендігі мен 
жылжымайтын және қозғалыстағы атмосфера ауасын ластайтын көздердің үлкен мөлшері 
жағдайында Алматы қаласының барынша өзекті экологиялық мәселесі болып табылады.  

Соңғы жылдардағы стационарлы көздерден (ЖЭС, өндіріс орындары және т.б.) 
шығарылатын атмосфераға зиянды заттардың төмендегендігіне қарамастан Алматы 
қаласындағы атмосфера ауасының жақсару орын алмады, өйткені ауаның ластануы 
автокөліктердің көптігінен одан сайын күшеюде [1, 2]. 

Топырақ атмосфера ауасымен жанасатын белсенді қабат болып табылады және оның 
күйі халықтың денсаулығымен тікелей байланысты маңызды экологиялық фактор болып 
саналады. Сондықтан біздер өз зерттеулерімізді Алматы қаласының топырақтарының 
ауыр металлдармен ластану деңгейін зерттеуге бағыттадық. Мақалада 2016 жылы 
жүргізілген талдау нәтижелері келтірілген. 

Зерттеу кезінде топырақтың ауыр металлдармен ластану деңгейін анықтау 
мақсатында қаланың автокөліктер қозғалысы мен адамдар мол жүретін 8 нүстесінен 
топырақ сынамалары алынды: 

1) Әл-Фараби даңғылы мен Асқаров көшелерінің қиылысы – 43°12’3”N76°52’04E;  
2) Әл-Фараби даңғылы мен Жароков даңғылының қиылысы («Қазақфильм» 

мөлтекауданы) – 43°11’52”N76°54’01E;  
3) Төле би даңғылы мен Розыбақиев көшелерінің қиылысы – 43°15’02”N76°53’19E;  
4) Рысқұлов даңғылы мен Жансүгіров даңғылдарының қиылысы - 

43°17’26”N76°56’13E;  
5) Қаскелең бағытындағы жоғары трасса (Долан ауылының маңы) - 

43°09’58”N76°40’40E;  
6) Бутаковка аңғары - 43°10’44”N76°02’44E;  
7) Орталық мәдениет және демалыс саябағы - 43°15’41”N76°57’54E;  
8) Абай даңғылы мен Мәуленов көшелерінің қиылысы - 43°14’30”N76°56’10E. 
Талдау үшін топырақ сынамалары атомдық-абсорбциондық талдауда топырақ 

сынамаларындағы металлдардың суда еритін түрлерінің жалпы үлесін өлшеуді 
орындаудың әдістемелеріне сай орындалды [3-8]. 

Топырақтағы ауыр металлдардың мөлшерін анықтау бойынша зерттеулер Ө.Оспанов 
атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институныың 
аттестацияланған «Химиялық талдаулар» зертханасында жүргізілді («Химиялық 
талдаулар» зертханасының өлшеу күйін бағалау бойынша куәліктің тіркеу нөмірі №22/14, 
26.05.2014 ж., жарамдылық мерзімі – 26.05.2017 ж. дейін).  

Зерттеулерде, түрлі салалардағы сандық фотометриялық талдауларды жасауға 
керемет сәйкес келетін немістің Analytik Jena AG компаниясының зертханалық 
құрылғыларының бірі Specord 210 PLUS спектрофотометрі, Ohaus фирмасының AR 2140 
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және Scout Pro SPS 202 F аналитикалық электрондық таразылары, немістің Analytik Jena 
AG компаниясының әлемдік теңдесі жоқ зертханалық құрылғыларының бірі ContrAA300 
атомдық-абсорциондық спектрофтометрі пайдаланылды. Зерттеу барысында топырақ 
сынамаларындағы мыс (Cu), никель (Ni), мырыш (Zn), кадмий (Cd), марганец (Mn) және 
кобальт (Co) ауыр металлдарының мөлшерлері анықталды. 

Жіберілетін шекті мөлшерінен (ЖШМ) асқанда жасушаның өткізгіштігін 
жоғарылатып, глутатион-редуктазаны тежеп, метаболизмді бұзатын мыстың (Cu) топырақ 
сынамаларындағы мөлшері 0,7-ден 1,4 мг/кг дейін ауытқиды. Оның ГОСТ Р 50683-94 
бойынша топырақтағы ЖШМ-і – 3-6 мг/кг [4]. 

Адам мен жылықандылар үшін токсикалық қаупі төмен, алайда мутагенді әсері бар 
никельдің (Ni) топырақ сынамаларындағы мөлшерлері 1,4-тен 5,5 мг/кг дейін ауытқыды. 
ПНД Ф 16.1.9-98 сәйкес никельдің топырақтағы ЖШМ-і – 4-8 мг/кг. Біздің 
зерттеулеріміздегі 1, 2 және 3 нүктелерде  никельдің мөлшері сәйкесінше 4,7; 5,2 және 5,5 
мг/кг мөлшерінде болды. Бұл аталған нүктелердегі ластану деңгейінің алаңдаушылық 
туғызатындығын көрсетеді [5] 

Топырақтағы жетіспеушілігі мен мөлшерлен артық болуы дамуға кері әсер ететін 
мырыштың (Zn) зерттеу сынамаларындағы мөлшері 5,0-ден 51,3 мг/кг дейін болды. 
Мырыштың ГОСТ Р 50686-94 сәйкес топырақтағы жіберілетін шекті мөлшері 23-45 мг/кг 
екендігін ескерсек, 3, 4 және 5 нүктелерде мырыш деңгейлері сәйкесінше 32,7; 51,3 және 
35,6 мг/кг көрсетті. 3 және 5 нүктелердегі мырыш деңгейі топырақтың одан ары 
ластануын болдырмау шараларын қарастыруға итермелесе, ал 4 нүктедегі 51,3 мг/кг шекті 
мөлшерден әлдеқайда асып кеткендігін, яғни топырақты ластанудан тазарту жолдарын 
қарастыру керектігін көрсетеді [6]. 

Шекті мөлшерден артуы сульфигидрильді топтағы ферменттердің жұмысын 
тоқтатып, темір мен кальций алмасуын, ДНҚ синтезін бұзатын күшті улы зат болып 
саналатын, кадмий (Cd) деңгейі зерттелген үлгілерде 0,4-тен 0,9 мг/кг дейін болды. ГОСТ 
23957.1-2003 сәйкес оның шекті мөлшері 1,0 мг/кг болып табылады, талдау нәтижелерінен 
2 (0,8 мг/кг) және 3 (0,9 мг/кг) нүктелерде оның деңгейі шекті мөлшерге тым жақын 
қалғандығын көруге болады [7]. 

Организмдегі шектен тыс жинақталуы адамның орталық жүйке жүйесінің 
қызметінде шаршаңқылық, ұйқышылдық пен жадтың төмендеуін туғызатын, сондай-ақ 
өкпе, жүрек-қан тамыр мен гепатобиллиарлы жүйелердің қызметін бұзып, аллергиялық 
және мутагенді әсер тигізетін политропты улы зат болып табылатын марганецтің (Mn) 
Алматы қаласы топырақтарындағы мөлшері 114,8-214,2 мг/кг деңгейінде ауытқыды.  

Зияндылы ауыр металлдардың қатарына жататын кобальт (Co) деңгейі зерттелген 
сынамаларда 0,2-ден 4,2 мг/кг дейін ауытқыды. Кобальттің топырақтағы жіберілетін шекті 
мөлшері ГОСТ 17.4.4.02.84 бойынша 5,0 мг/кг болса, ГОСТ Р 50683-94 бойынша 5-10 
мг/кг аралығында. Демек, 2 (4,2 мг/кг) және 3 (4,1 мг/кг) нүктелердегі кобальт деңгейінің 
шекті мөлшерге жақындап қалғындығын байқауға болады [4, 8]. 

Қорыта келгенде, 1, 2, 3 және 5 нүктелер түрлі ауыр металлдармен ластану деңгейі 
бойынша шекті мөлшерлерге жақындап қалғандығын, ал 4 нүктеде, яғни Рысқұлов 
даңғылы мен Жансүгіров даңғылдарының қиылысқан ауданда мырыш деңгейінің шекті 
мөлшерден асып түскендігін көреміз. Сәйкесінше, аталған аудандардағы топырақтардың 
одан ары ластану деңгейін болдырмау және төмендету бойынша шаралар кешенін жүзеге 
асыруды қажет етеді. 
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Резюме 
В статье приведены результаты исследований по определению степени 

загрязненности почвенных образцов с такими тяжелыми металлами - медь (Cu), никель 
(Ni), цинк (Zn), кадмий (Cd), марганец (Mn) и кобальт (Co), взятые из 8 точки города 
Алматы.  

 
Summary 

In this article presents the results of researches by definition of the degree of contamination 
of soil samples with such heavy metals - copper (Cu), nickel (Ni), zinc (Zn), cadmium (Cd), 
manganese (Mn) and cobalt (Co), taken from the 8 points of Almaty. 
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