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Нурмашев Усен Утегалиевич – известный в научных кругах Казахстана  ученый–

юрист и педагог, кандидат юридических наук, профессор. 

Родился 6 декабря 1935  г. в  городе Чарджоу (ныне Туркменабад) Туркменской 

ССР, в 1951 г. окончил семилетнюю школу им. Крупской в Ходжейли Каракалпакской 

АССР- Узбекской ССР. 

 В 1951 г. поступил и в 1955 г. окончил  Чарджоуский речной техникум 

Министерства  морского флота СССР, получив дипломы багермейстера  речных и 

озерных земснарядов и диплом гидротехника водных путей. 

После окончания техникума с 1955-1958 г.г. работал третьим и вторым помойником  

командира земснаряда «Сормовский-15» Ходжейлийского участка Амударьинского  

бассейнового управления водного пути, с 1958 по 1961 г.работал гидротехником 

Ходжейлийского районного управления оросительных систем. В 1959-1960   учился в 

вечерней школе г. Ходжейли ККАССР и получил аттестат об окончании 10 классов. 

В 1961 г. поступил на юридический факультет Казахского государственного 

университета им. С.М. Кирова по специальности «Правоведение». 1966 г.после окончания 

университета  по направлению деканата юридического факультета поступил на работу  в 

институт философии и права АН Казахской ССР  на должность младшего научного 

сотрудника.  
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В 1967 г директором  института государства и права (академик Зиманов С.З.)  

Нурмашев У.У был направлен в целевую аспирантуру Института государства и права АН 

СССР по специальности «Уголовное право» в г. Москва 

26 мая 1970 г. на заседании ученого  совета  Института государства и права АН 

СССР в г. Москва защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических  наук на тему: «Ответственность за  хищение государственного и 

общественного имущества путем мошенничества». 

В 1970 г. Высшей аттестационной комиссией Министерства образования СССР 

Нурмашеву У.У.  выдан диплом кандидата юридических наук СССР. 

 Нурмашев У.У большую часть своей жизни посвятил работе в правоохранительных 

органах и учреждениях образования.. 

1970-1972 г.г. Заместитель начальник ОБХСС МВД Каракалпакской АССР г. Нукус. 

5 мая 1972 -1974 г.г. избран народным судьей Тахтакупырского района ККАССР. 

2.9.1974 г.-1978 г.г. избран членом Верховного суда ККАССР г. Нукус. 

1978-1980 г.г. преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой 

правоведения факультета истории, географии Нукусского государственного университета 

ККАССР. 

В 1980 г. Решением  Государственного комитета по народному образованию 

Нурмашеву У.У.  присуждено ученое звание доцента  

.1980-1987 г.г. Служба в МВД ККАССР в отделе БХСС (отдел по борьбе с со 

спекуляцией и хищениями социалистической собственности). 

1987-1989 г.г. адвокат юридической консультации г. Нукуса ККАССР. 

1989-1994 г.г. Начальник юридического отдела Министерства  образования 

Казахской ССР и Республики Казахстан. 

1994-1996 г.г. юрист ТОО « Нефтеперевозки. Алматы-Атырау» 

1996 -2001 г.г. доцент юридического факультета Университета Кайнар. 

1996-1999 г.г доцент,  зав. кафедрой «Административного права и психологии 

управления» Института повышения квалификации государственных служащих при 

Правительстве Республики Казахстан. 

 В 2000 г. Ученым Советом Университета Кайнар Нурмашеву У.У. присуждено 

академическое звание профессора  

 2001 - 2006 г.г. профессор,  заведующий кафедрой уголовно – правовых дисциплин 

юридического факультета Университета  «Кайнар». 

 199 9– 2005 г. доцент кафедры «Правового обеспечения таможенного дела» 

Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева 

  2005-2008 г.г. доцент  юридического факультета Каз. НПУ им Абая.. 

 2007.-2015. профессор,  кафедры истории, права и международных отношений 

Университета  «Кайнар», Академии Кайнар.. 

  Воспитанник Института философии и права АН Казахской ССР и Института 

государства и права СССР У.У. Нурмашев прошел научную школу под руководством 

выдающихся  казахстанских  и советских  ученых, академиков и профессоров 

С.З.Зиманова, Е.И Каиржанова,  У.Ж Джекебаева, Г.С. Сапаргалиева,  П.С. Ромашкина., 

А.А. Пионтковского, М.С., Строговича, Г.А., Кригера  Л.Д. Гаухмана , И.И. Карпеца И.И. 

и Дурманова Н.С., Меншагина В.Д. и др.  

Научные работы связаны с исследованием и разработкой отдельных положений 

уголовного права и процесса и внедрение их в действующее законодательство. 

 Основными научными направлениями являются   разработка теоретических 

проблем  уголовного права и уголовного процессуального права. 

 Под  научным руководством профессора Нурмашева  У.У. защищены 12 

магистерских диссертаций  по юридическим  дисциплинам. 
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 У.У. Нурмашев принимает активное участие в международных, республиканских  

симпозиумах, конференциях и семинарах по различным актуальным  проблемам 

уголовного права и процесса. Опубликовано  более 100 научных и методических работ в 

Республике Казахстан, а также 1 в Германии, из них 20 учебников, учебных пособий для 

вузов, по уголовному праву, уголовно-процессуальному праву, гражданско- 

процессуальному праву, административно –процессуальному праву, таможенному делу.  

Нурмашев Усен Утегалиевич пользуется заслуженным авторитетом у коллектива 

академии, как компетентный, трудолюбивый, инициативный руководитель и грамотный 

педагог. 

Смыслом жизни У.У. Нурмашева, как ученого и педагога, является не только 

участие в разработке новых теоретических изысканий, но и в создании достойной смены, 

способной шире и глубже развивать идеал своих учителей. Он уверен, что творческий 

труд талантливой молодежи не только расширяет и углубляет, но  умножает и 

популяризует научные идеи старшего поколения, способствует внедрению этих идей в 

практику. 

Профессор У.У. Нурмашев  ведет большую преподавательскую работу. Он  

отличный лектор, строгий учитель, читает ряд курсов – «Уголовно-процессуальное право 

РК», «Гражданско –процессуальное право РК», «Уголовное право РК», «Основы 

доказательств в уголовном процессе», «Уголовно- исправительное право РК» и т.д. 

Курсы разработанных лекций отличаются высоким профессионализмом и отвечают 

современным требованиям юриспруденции. Постоянный рост преподавательской работы,  

методического мастерства, научной эрудиции, знание нужд и запросов студенчества, 

стиля и методов их воспитания позволили занять почетное место среди ведущих 

вузовских педагогов–наставников.  

У.У. Нурмашева пят взрослых детей, супруга скончалась. 

 

Сапарбаев А.Д., 

 заслуженный деятель Казахстана,  

почетный академик НАН РК,  

доктор экономических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

10 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1 

 

Социально-психологические, гуманитарно-

юридические факторы инновационного развития 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

11 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

ВОПРОСЫ УСИЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Нурмашев У.У. 

В статье рассмотрены вопросы коррупции, хищений чужого имущества путем 

злоупотребления доверием и растраты, мошенничества  и других видов преступлений 

против собственности  и усиления ответственности за их совершение. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, коррупция, преступления, хищение, 

имущество.  

 

Проводимые в Республике Казахстан  преобразования изменили не только все сферы 

жизни казахстанского общества, но и механизм государственного управления, правовую 

систему  а также мировоззрение населения. Кроме того, они обострили и существующие в 

обществе острейшие проблемы, одной из которых является коррупция. 

Сегодня,  прошло  более чем двадцать  лет после начала реформ в Республике 

Казахстан, власть занимается укреплением механизма государственного управления, 

оказавшегося «погрязшим» в разнузданном бюрократизме, организованной преступности, 

вопиющей безразличности к жизни населения страны и коррупции. Последняя 

захлестнула все сферы современного казахстанского общества. Подобное положение дел в 

данной области чрезвычайно опасно для любого государства в связи с тем, что 

«коррупция ведет к прямым и косвенным экономическим потерям общества, когда в 

отсутствие справедливой конкуренции контактируются поставщики с неоправданно 

высокими ценами или некачественными услугами, когда дорожают государственные 

услуги по здравоохранению, образованию, социальной защите, растет бедность, 

ухудшается положение населения, вынужденного покупать некачественные товары, 

увеличиваются издержки малого и среднего бизнеса, растет угроза безопасности 

государства, нравственной деградации, разрушения экологической среды и т.п.‖ 

Коррупция подрывает функционирование демократии, тормозит работу государственных 

институтов и препятствует оптимальному использованию общественных ресурсов. 

Высокий уровень коррупции в той или иной стране оказывает отрицательное воздействие 

на развитие торгово-экономических связей, тормозит инвестиционные потоки и, в 

конечном счете, существенно ―бьет‖ по имиджу такой страны в глазах мирового 

сообщества. В любом случае, она подрывает развитие общества и особенно болезненно 

отражается на положении социально уязвимых групп населения». {1) 

 Коррупция в современном мире не является сугубо внутренней проблемой одного 

государства, а носит международный характер. В  Казахстане ведется процесс  

присоединения к основным международным конвенциям, направленным на борьбу с 

коррупцией: ―Об уголовной ответственности за коррупцию‖ (Страсбург, 27 января 1999 

г.), ―Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов, добытых преступным 

путем‖ (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) и Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции (31 октября 2003 г.), которое  потребует от нашего государства 

приведения национального законодательства в соответствие со стандартами 

международных правовых документов в сфере противодействия коррупции. 

Конвенции являются базовыми документами и призваны сформулировать общую 

уголовно-правовую антикоррупционную политику на международном уровне. 

Ратификация указанных Конвенций влечет за собой совершенствование политики  

государства по противодействию коррупции в сфере уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 
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Сложность обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и наказания за 

коррупционные преступления состоит в том, что сама сущность данных общественно-

опасных деяний имеет не только скрытый, но и согласительный характер совершения. В 

большинстве случаев коррупция не влечет за собой жалоб, так как обе стороны, 

участвующие в ней, получают выгоду от незаконной сделки. Даже вымогательство взятки 

очень редко может быть обжаловано, поскольку люди далеко не всегда испытывают 

доверие к процессу борьбы с коррупцией. 

Трудности при расследовании коррупционных преступлений нередко заключаются в том, 

что эти деяния обычно совершаются в очень не простых специфических и 

конфиденциальных видах государственной деятельности, где непрофессионалу 

разобраться практически невозможно, и где в таких условиях замечать коррупционные 

проявления становится государству все труднее и труднее. 

Одним из методов борьбы с коррупцией, помимо прочего, являются рекомендации и 

мониторинг международных организаций, в частности ООН и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Дмытро Котляр, руководитель 

мониторинговой группы ОЭСР отмечает, что в Казахстане  ситуация не улучшилась с 

коррупцией при использовании бюджетных средств, в деятельности государственных 

компаний и на высшем уровне,  есть проблемы с законодательной базой (суды, закупки, 

уголовное право, административные процедуры, госслужба, антикоррупционные 

ограничения и т. д.). 

С гозакупками основная проблема состоит в выведении большей части закупок в 

сферу национальных компаний и холдингов, которые сами устанавливают правила для 

проведения закупок. Это самая проблематичная сфера, где расходование публичных 

ресурсов происходит непрозрачно и неконкурентной среде,  наибольшая коррупция 

присутствует в больших инфраструктурных проектах за государственный счет и в 

деятельности национальных компаний. Проблемная с этой точки зрения также 

деятельность правоохранительных и контролирующих органов.   В отсутствие реальной 

политической конкуренции риск элитной коррупции самый высокий.{2} 

Из  года в год случаются все новые коррупционные скандалы, на взятках попадаются 

крупные чиновники, акимы и министры.   За  последние годы финансовой полицией РК  

выявлены многочисленные  факты, совершенных этими лицами, злоупотреблений 

служебным положением, взяточничества, хищений бюджетных средств, контрабанды, 

рэкета, создание  организованных преступных групп.    Несмотря на активно 

разрабатываемые антикоррупционные законы, Казахстан, как и прежде, – один из 

«лидеров» по коррупции. Так, в индексе восприятия коррупции Transparency International 

(по состоянию на 2014 год, новый рейтинг еще не вышел), Казахстан  занимаетt 126- 

место из 174, а по качеству жизни на 114.  

За девять месяцев 2013 года зарегистрировано 8059 фактов коррупции, в том 

числе 248 случаев взяточничества, в экономической сфере  было зарегистрировано 

4619 преступлений. В 2014 году 159 руководителей госорганов РК совершили 

коррупционные преступления. {3 }. Речь идет только о выявленных, преступлениях, 

видимых  как верхушка  айсберга  в море, на самом деле совершаемых коррупций в 

разы больше.    Размах коррупции и ущерб, причиненных государству  исчисляются, 

астрономическими  цифрами  в милиарддах  тенге, миллионах долларов,  

неслыханными в бытность при СССР. 

Например, экс-аким Атырауской области Бергеей  Рыскалиев,  организовавший  

преступное сообщество  из  35 человек причинил  ущерб государству и иным лицам на  

сумму свыше 71 млрд тенге. Принятыми в ходе следствия мерами государству 

возвращено имущество на сумму 23,4 млрд тенге,  наложен арест на 560 наименований 

движимого и недвижимого имущества обвиняемых на общую сумму 39 млрд тенге.  (4} 
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По Хоргоскому делу лидеры организованного преступного сообщества в составе  45 

человек осуждены судом представали перед судом за  экономическую  контрабанду, 

легализацию  денег, за получение и дачу взяток  высокопоставленным сотрудникам  КНБ, 

полиции и таможенной службы. 20 из них обвинялась в совершении особо тяжких, а 

остальные - в совершении тяжких преступлений. Одного из главных фигурантов дела 

Талгата Кайрбаева признали виновным в организации и руководстве преступным 

сообществом, Сотни миллионов долларов,  миллиарды тенге уплывали мимо казны. 

Судом были конфискованы  яхты, роскошные виллы, элитные пентхаусы, купленные на 

деньги, добытые преступным путем .{5} 

Экс-глава национальной компании «Астана-ЭКСПО»   Талгат Ермегияев (бывший 

председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017″ 

подозревается в хищении средств в особо крупном размере, лично  им похищено 4 

миллиарда 200 миллионов тенге, кроме тех активов,  (жилые дома, автомашины и 

гостиничный комплекс), которые были приобретены за счѐт денежных средств «ЭКСПО-

2017″. По этому делу привлекается 24 лица. Общая сумма хищения путем присвоения 

составила 10 миллиардов 200 миллионов тенге. Ермегияев Т за двадцать два года своей 

карьеры был замешан в многочисленных коррупционных скандалах: всегда выигрывал 

тендеры, присвоил огромную сумму при строительстве  гостиницы «Рахат палас», 

обанкротил  «Наупыз банк», обмана дольщиков при строительстве жилья в Алматы и др.), 

при этом, как говорят, всегда выходил «сухим» {6} Отец Талгата – Амангельды 

Ермегияев – глава и крупный акционер АО «Национальная холдинговая компания 

«Алматықҧрылыс». В прошлом один из сопредседателей партии «Отан» (вместе с 

Александром Павловым и Жармаханом Туякбаем, председатель – Нурсултан Назарбаев).  

Основные источники  Ермигияевых  (отца и сына его дохода), судя по официальным 

документам, это сдача в аренду коммерческой недвижимости и торговля. Совместно со 

своими партнерами владеет долями участия в уставном капитале нескольких десятках АО 

и ТОО: «Рахат-Авто» , «Глобус Астана» «Глобус Алматы», «ТМК» (ТОО «Са-Бек»,  «Са-

Бек»  «Хозу-Транс». универсальные рынки «Рахат», «Жетысу», «Ялян ТОО – компании 

«Позитив Real Estate», «Ерминсай, «Позитив Девелопмент имеет доли в компаниях 

«А.Дана», «Рахат-Строй», «Рахат-Трэвел Интернэшнл», «Кенты и К» и др. 

«КазПромСтройСервис Group», «Алматықҧрылыс»  «Рахат Тур», «Водоканалстрой-1», 

«Траст Строй», «Корпорация Ҧлы-Тау», «Транс Универсал Проект», «UniKeramic», АО 

«Авиакомпания «ALMATY AVIATION» (чартерные рейсы на вертолетах из аэропорта в 

п. Болралдай) и др. {7} 

Как говорили древние греки:-«богатые люди в тюрьме не сидят», по нашему 

мнению, Ермигияев Т. в тюрьме сидеть долго не будет.  

Председатель  АРЕМ (агентства по регулированию естественных монополий 

Республики Казахстан)  М.. Оспанов  получил  дважды  взятку по 100 и 200 тысяч 

долларов осужден  по ч.4 ст.266 УК РК, которая предусматривает наказание в виде 

штрафа в  в размере восьмидесятикратной суммы взятки. В соответствии с приговором 

специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 13.02.2015 

года, общая сумма штрафа, уплаченного осужденным Оспановым М.М. в доход 

государства, составляет 847 609 252 тенге. Оставшаяся непогашенная сумма штрафа 

составляет 253 450 748 тенге. Осужденному Оспанову М.М. предоставлена отсрочка 

уплаты штрафа, назначенного приговором специализированного межрайонного суда по 

уголовным делам города Астаны, на срок 6 месяцев. {8} В случае неуплаты штрафа суд 

мог  бы приговорить его  к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.   

В связи с арестом М.Оспанова Петр Своик в блоге «Форбес  Казахстан» пишет: -« 

что» достаточно внушительная взятка в $200 тыс., в которой подозревается председатель 

антимонопольного ведомства Оспанов М., – не так уж и велика по масштабам тарифного 
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«рынка». Годовой объем оборотов подконтрольных АРЕМ естественных монополий - 

навскидку, порядка $ 20 млрд. А поскольку объѐмы эти фактически на «самоконтроле» и 

«самоотчетности» монополистов, мы можем смело предположить, что процентов десять 

из них вполне могут быть в «оперативном распоряжении» руководителей электросетевых, 

тепло-водо-газоснабжающих, железнодорожных, трубопроводных, портовых и иных 

работающих по утверждаемым тарифам предприятий. То есть, теневой рынок в 

регулируемой государством тарифной сфере составляет как минимум $2 млрд ежегодно. 

И это не считая еще больших денег, которые на уровне уже заместителей, руководителей 

подразделений, цехов и отделов, вплоть до бригадиров, расходятся на «договорные» 

закупки, строительные и ремонтные подряды. 

Причем, повторю, сейчас в стране никто не владеет объективной информацией – 

сколько, куда и кому расходится, помимо действительно необходимых эксплуатационных 

и инвестиционных затрат. Этого не знают не только в АРЕМ и Минэкономики, но и в  

офисах холдингов типа «Самрук-Энерго» тоже весьма отдаленные представления – что 

творится под ними. 

Одно можно утверждать уверенно: профессиональное нормирование и регулярное 

аудирование общей годовой стоимостью, может быть, в две-три вмененные председателю 

АРЕМ суммы - могло бы вывести из тени сотни миллионов, а то и миллиардов долларов». 

{9} 

Экс- глава АО ―НК ―КазМунайГаз‖ (КМГ) Серик Буркитбаев осужденный  к 6 годам 

лишения свободы с конфискацией имущества по факту растраты вверенного чужого 

имущества и хищения бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд. тенге. 

был освобожден из заключения осенью 2012 условно-досрочно. До осуждения перевез 

семью с похищенными средствами  в США.{10}     Экс Премьер Министр РК  Ахметов С. 

совместно   с приближенными к нему ответственными государственными служащими 

предан суду  по шести эпизодам:  за получение взятки в особо крупном размере - 2,4 

миллиона долларов (360 миллионов тенге), хищение бюджетных средств в сумме 1,1 

миллиарда тенге, по трем фактам злоупотребления должностными полномочиями с 

ущербом государству свыше 1 миллиарда тенге и незаконного участия в 

предпринимательской деятельности. Уголовное дело рассматривается в суде по которому  

проходят 23 человека. Ущерб, причиненный ими, оценивается в  3 миллиарда 

тенге. Материалы уголовного дела составляют свыше 150 томов. {11} 

По нашему мнению, для  должностного лица, попавшегося на первой же взятке, или 

совершившее впервые хищение, может быть для предотвращения рецидива и будет 

достаточным предусмотренная в УК мера наказания,, а для  тех, кто систематически 

получает «откаты»  создающего ОПГ, преступные сообщества, планирующего 

криминальные и реализующего многоходовые схемы и «попавшегося» на последней 

взятке, кратный штраф  не будет ощущаться как постигшая его справедливая кара. Не 

пугает и не остановит крупного коррупционера и перспектива лишения свободы по 

сегодняшним подходам, на достаточно небольшой срок. (от 7 до 10 лет), Необходимо 

ужесточить наказание и  ввести безальтернативное лишение свободы для коррупционеров 

на срок от10 до 25 лет с обязательной конфискацией имущества. 

Такое наказание предлагается применить только для тех коррупционеров, кто, если 

образно выразиться, посягнул на права сотен тысяч и миллионов законопослушных 

граждан. Это не просто вор, укравший у конкретного гражданина, а вор, укравший 

уплаченные налоги у огромного количества бедных граждан. У тех, кто со своих 

мизерных зарплат отчислял по 13% в бюджет на социальные проекты, а коррупционер 

взял да и потратил их на собственную дачу или отдых за границей. Любой расхититель 

бюджетных средств запускает руку именно в эти деньги. 
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Другой коррупционер не менее аморален – он за взятки «закрывает глаза» на 

беспредел преступников, разрешает отравлять воду и воздух опасными производствами, 

пропускает через таможню вредные товары и просроченные продукты, вполне осознанно 

оставил сотни тысяч больных без лекарств, томографов, расхитил деньги на детское 

питание и т. д.  {12} 

Гуманизация наказания за коррупционные преступления в УК, перенятая из 

законодательства западных стран, нам кажется, преждевременной и не соответствует 

принципу справедливости назначения наказания, поскольку сравнивать наших 

чиновников с аристократичными, высококультурными,  англичанами, честными немцами 

у которых нравственность отношение к собственности сложилась веками, не идет ни в 

какое сравнение. Наши чиновники и их предки, никогда не были миллионерами, не было 

чиновников миллионеров  в советское время. . Миллионерами они стали в свое время, 

после так называемой «прихватизации» принадлежащих всему народу Казахстана 

природных богатств; недр, заводов, фабрик,, санаторий, гостиниц, зданий и сооружений, а 

в последние время, в основном за счет получения взяток,мошенничества, имитации  

банкротств банков, предприятий и хищений бюджетных и т.д.. 

Во многих западных и восточных странах собственность (государственная и 

частная) является неприкосновенной и священной и за ее хищение предусматривается 

жестокое наказание  

С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 

тысяч получили длительные сроки по 10−20 лет заключения (население Китая 1,3 млрд 

человек).    В этих странах высшая мера наказания предусмотрена  за взятку или хищение 

на сумму более миллиона долларов США.   Расстрелы чиновников проходят публично 

и транслируются,  время от времени по китайскому телевидению. 

К примеру, сейчас в Китае говорят о расстреле вице-мэра Пекина Лю Чжихуа. 

Он семь лет руководил работой китайской «Силиконовой долины» — наукоградом 

Чжунгуанцунь в северо-западном университетском предместье столицы. Крупный 

чиновник воспользовался стратегическим поворотом китайского руководства к созданию 

инновационной экономики и нажил за счет дорогостоящих государственных проектов 

немалое состояние. 

Кроме того, вице-мэр нажился и на Олимпиаде в Пекине. Он поставил свою 

любовницу руководить одной из строительных компаний и стал передавать ей выгодные 

подряды на возведение олимпийских объектов. Также чиновник не гнушался брать взятки 

за отвод земельных участков {12}. 

Сингапур  и  Китай, ужесточив наказание за коррупцию  в рейтинге по уровню 

коррупции находятся на 8 и 10 местах.. 

Анализируя сложившуюся в настоящее время судебную практику о назначении 

наказания за хищения путем присвоения и растраты, совершеннее должностными лицами 

среднего и высшего эшелона власти, которым суды, несмотря на масштабы и 

астрономические цифры (сотни миллионов и млрд. тенге) похищенныхбюджетных 

средств, назначают виновным наказание не соответствующие тяжести совершенного 

преступления. Нередко виновным за хищение в крупных и особо крупных размерах 

назначались  условные меры наказания. Это говорит о недостаточном внимании 

государства к охране государственного имущества и либеральном отношении 

законодателя к виновным, должностным лицам, которые присваивают их, поскольку в их 

распоряжении  бюджетные средства, выделенные государством на различные программы 

(дорожная карта, питьевая, вода, промышленность, сельское хозяйство, строительство и 

т.д. и т.п.).  

Следует не забывать, что  Уголовный кодекс Казахской ССР, за хищение путем 

присвоения и растраты должностным лицом в особо крупных размерах  (сумма, 
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превышающая десять тысяч рублей) предусматривал  наказание от десяти до пятнадцати 

лет лишения свободы или смертную  казнь. Поэтому  в  судебной практике СССР 

уголовные дела за   хищения  государственных средств, в таких размерах,  как сейчас 

совершаются  в Казахстане,  не встречались, поскольку советские  чиновники боялись  

сурового наказания. 

Понимая либеральность наказанием за хищения, народных средств у  чиновников,  

занимающие ответственную государственную должность,  возникает большое искушение, 

используя служебные полномочия,  похитить  миллион долларов или миллиарды тенге, 

надежно упрятав их от следствия и суда, а  в случае поимки, отсидеть несколько лет в 

тюрьме, затем, спокойно без трудностей провести остаток жизни в роскоши и достатке, 

поскольку такие деньги, даже чиновник высокого ранга их не заработает  честным путем  

за всю свою жизнь. 

Поэтому среди населения  бытует мнение, что, в особенностях правосознания наших 

граждан, в том числе и коррупционеров, для которых расстаться со своими "кровно 

заработанными" значительно страшнее, чем лишиться свободы на несколько лет.  

В связи с изложенным, на наш взгляд, в имеющимися в УК наказаниях за 

преступления против собственности, чтобы сохранить действие принципа справедливости 

и соразмерности наказания внести изменения, в части наказания за преступления, 

предусмотренные статьями УК: 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого 

имущества), 190   (Мошенничество), 216 (Совершение действий по выписке счета-

фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 217  

(Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой),  218. (Легализация 

(отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем),  234 

(Экономическая контрабанда),  249. (Рейдерство), 361 (Злоупотребление должностными 

полномочиями), т.е. увеличить сроки лишения свободы в отношении должностных лиц за 

преступления против собственности с использованием служебного положения, в крупном 

размере, в особо крупном размере совершенными лицами занимающим ответственную 

государственную должность, совершившие указанные преступления в составе преступной 

группы или преступного сообщества, соответственно с   использованием служебного 

положения в крупном размере, предусмотреть наказание от 10 до 15 лет лишения 

свободы, а за хищения, совершенные лицом, занижающим ответственную 

государственную должность от  15 до 25 лет. 

Как показывает судебная практика, наибольшее число хищений совершается в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  нужд органов  

местного самоуправления из бюджетных средств. Поскольку эти виды хищений 

представляют большую  степень общественной опасности, необходимо внести в УК РК 

новую статью 

«Хищение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или  нужд органов местной власти», предусматривающий наказание от 10 до 20 лет 

лишения свободы. 
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Тҥйін 

Мақалада коррупция, және сеніп тапсырылған бӛтен мҥлікті иеленіп алу немесе 

ысырап ету, ягни кінәлі адамға сеніп тапсырылған бӛтен мҥлікті ҧрлау ҥшін қылмыстық 

жауаптылықты қҧшейту мәселелері және қылмысты саралау, басқада ҧксас қылмыстардан 

айыру мәселелері қарастырылған. 

 

Summary  

In article questions of corruption, plunders of someone else's property by breach of 

confidence and waste, fraud and other types of crimes against property and strengthening of 

responsibility for their commission are considered. 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Агыбаев А., 

д.ю.н., профессор 

КазНУ им.аль-Фараби, 

заслуженный деятель РК 

 

В статье исследуется понятие и виды взяточничества совершенствования 

уголовных норм против взяточничества, актуальность борьба с взяточничеством. 

Ключевые слова: взятка, подкуп, продажность, дача взятки, посредничество 

взятки, вымогательство взятки. 

 

Вяточниичество наиболее опасный вид коррупционного преступления. Опасность 

его обусловлена тем, что оно нередко переплетается с совершением других корыстных 

преступлений. Посягая на нормальную деятельность государственного аппарата, 

взяточничество к тому же подрывает их авторитет, дискредитирует органы власти и 

управления, извращает принципы законности, ведет к нарушениям принципа 

справедливости, ущемляет конституционные права и интересы граждан,препятствует 

проведению социально-экономических, политических реформ в страже. 

Взяточничество есть одно из разновидностей коррупции. По новому Уголовному 

Кодексу Республики Казахстан ответственность за взяточничество предусмотрена 

специальными нормами уголовного закона. Понятием взяточничество охватывается 3 

самостоятельных состава преступления: получение взятки(ст.366 УК); дача взятки (ст.367 

УК);и посредничество во взяточничестве (ст.368 УК РК). 

http://newskaz.kz/
http://newskaz.kz/
http://tengrinews.kz/
http://www.nur.kz/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.newskaz.kz
http://www.radiotochka.kz/
http://tengrinews.kz/
http://tengrinews.kz/
http://vmestezp.org/novosti/mir/1338-s-2000-goda-v-kitae-za-korrupciyu-rasstrelyano-10-tysyach-chinovnikov.html
http://www.diapazon.kz/tag/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://www.diapazon.kz/tag/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://www.diapazon.kz/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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      Статья 366 . Получение взятки 

1.Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную 

государственную должность, либо виновным лицом, а равно виновным лицом 

иностранного государства или международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод 

имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия этого лица, либо оно в силу виновного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство –  наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

2.То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за 

незаконные действия (бездействие) – наказываются штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с 

конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

      1) путем вымогательства; 

      2) группой лиц по предварительному сговору; 

      3) в крупном размере; 

      4)неоднократно, – наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией 

имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

      4.Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если 

они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –  

наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Примечание: не является преступлением в силу малозначительности и преследуется 

в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным 

в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной 

имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной 

договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость 

подарка не превышала двух месячных расчѐтных показателей. 

Объектом получения взятки является нормальная деятельность государственного 

аппарата, ее авторитет. 

Объективная сторона получения взятки заключается в получении виновным лицом 

лично или через посредника взятки за совершение в пользу взяткодателя действий (или 

бездействия) с использованием своего служебного положения. Необходимым признаком 

данного состава является его предмет – взятка. 

Взятка как предмет посягательства представляет собой незаконную выгоду 

имущественного характера. Извлечение виновным лицом благодаря служебному 

положению выгод неимущественного характера(характеристика, отзыв, рецензия, 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

19 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

рекомендация, аттестация и др.) не может рассматриваться как взятка. Предметом взятки 

могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, оказываемые безвозмездно, 

подлежащие оплате услуги, дорогие вещи и техника, антикварные и коллекционные 

предметы, а также льготы, дающие право на имущество (производство строительных, 

реставрационных, ремонтных работ; предоставление санаторных или туристических 

путевок; проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и 

т.п). 

В современных условиях огромные трудности в проведении реформ по переходу к 

рыночной экономике породили новые формы взяточничества: взятки, во-первых, берутся 

за получение помещений, офисов, земли, за возможность перевести безналичные деньги в 

наличие , получение выгодного банковского кредита. Во-вторых, сама взятка приобрели 

новое содержание. За оказание со стороны виновных лиц названных и иных услуг им 

открываются счета в банках, приобретается недвижимость, под разными предлогами 

организуется выезд за рубеж в качестве специалистов, консультантов не только с оплатой 

поездок, но и с выдачей больших денежных сумм в СКВ. 

В качестве взятки могут передаваться автомобили, валюта, скот, промтовары, 

продукты, предметы роскоши, а равным образом и представление иных выгод 

материального характера(например, взяткой может быть предоставление квартиры, 

бесплатное угощение, если последнее имело место исключительно в выгодным для 

взяткодателя направлении). Для квалификации взяточничества размер вознаграждения так 

же имеет значение, последний учитывается следственно-судебным органом лишь при 

определении наличия особо квалифицирующих обстоятельств, а также учитывается судом 

при назначении меры наказания. 

Передача вознаграждения может быть произведена в различных формах. В ст.366 

УК говорится о получении взяток лично или через посредника. Состав данного 

преступления налицо, когда виновное лицо получает взятку непосредственно от 

взяткодателя, так и в случаях, когда он получает ее и через посредника. Не исключается 

состав данного преступления и тогда, когда предмет взятки вручается членам семьи 

виновного лица или его близким (ценные подарки, антикварные вещи и т.п.), при этом 

необходимо лишь чтобы предмет взятки вручался с ведома и согласия виновного лица и 

именно за использование им своего служебного положения в интересах взяткодателя . 

В законе не указывается форма получения взятки. Отсутствие примерного перечня 

способа получения взятки вполне оправданно,    так как невозможно заранее 

предусмотреть все многообразие конкретных способов взяточничества. 

Судебной практике РК известны две формы получение взятки: открытая и 

замаскированная. При открытой форме налицо непосредственная дача-получение 

предмета взятка. Замаскированная форма облекает получение взятки по внешне 

законному виду: совместительство, получение виновным лицом денег взаймы без 

последующего возвращения, премии, различные разовые выплаты, мнимый проигрыш в 

карты, фиктивное оформление на работу членов семьи или родственников 

взяткополучателя, передача материальных ценностей должностному лицу за якобы 

выполненную им работу по трудовому соглашению, контракту или как члену 

кооператива, а также оплата должностному лицу в явно завышенном размере фактически 

выполненной работы или оказанной услуги, даже не входивших в его служебные 

обязанности и т.д. Однако во всех случаях обязательным условием для признания в 

качестве взятки переданной материальной выгоды является ее одобрение со стороны 

взяткополучателя, хотя бы путем молчаливого согласия. Таким образом, получение 

взятки, независимо от ее форм,- это всегда принятие виновным лицом вознаграждения в 

частном, не предусмотренном законом порядке, носящее характер личного 
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вознаграждения данного виновного лица со стороны заинтересованных в его действиях 

лиц. 

Взятка получается виновным лицом за совершение или несовершение каких-либо 

действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц с использованием 

служебного положения. Действия, совершаемые за взятку, могут быть разными: 1) 

совершаемые действия могут входить в служебную компетенцию виновного лица; 2) эти 

действия могут не входить в обычные служебные полномочия виновного лица, но в силу 

своего авторитета, влияния лицо, получившее взятку, может воздействовать на тех, кто 

непосредственно совершает действия в пользу взяткодателя или представляемого им лица. 

Таким образом, под использованием служебного положения понимается не только 

совершение (несовершение) действия, входящего в служебные полномочия виновного 

лица, но и использованием служебного авторитета. При этом формы использования 

виновным служебного положения в широком смысле могут быть разнообразными. Однако 

при всем этом обязательным является наличие между виновным лицом и другими лицами 

отношений, которые обусловлены именно служебным положением взяткополучателя. 

Ведь только благодаря этому субъект получает возможность воздействовать на тех, кто 

непосредственно совершает действия в его пользу. Виновное лицо за взятку может 

оказывать общее покровительство (например, продвижение по службе взяткодателя, 

незаконное предоставление трудового отпуска, представление его к незаслуженным 

наградам и т.п.). 

За взятку виновное лицо может оказывать попустительство, то есть не пресечение 

незаконных действий взяткодателя, не реагирование на явку на работу в нетрезвом 

состоянии. 

Для состава рассматриваемого преступления не имеет значения время получения 

взятки – до или после совершения виновным желательно взяткодателя действия 

(бездействия). 

Получение взятки относится к преступлениям с формальным составом. Состав 

получения взятки считается с момента ее обусловленности или принятия предмета 

взятки(или хотя бы ее части). Если же обусловленная взятка не была получена виновным 

по не зависящим от его воли обстоятельствам, содеянное должно квалифицироваться как 

покушение на получение взятки. Покушением считается, и одностороннее предложение 

или требование взяткополучателя дать взятку. Вызывающий в практике затруднения 

вопрос о том, можно ли считать пресеченную правоохранительными органами взятку в 

момент ее дачи-получения оконченным составом взяточничества, всегда следует решать 

положительно. И вот почему: с субъективной стороны получение взятки, исходя из 

специфики данного состава, может характеризоваться только прямым умыслом и 

корыстной целью. Виновный сознает, что он получает взятку за совершение деяний по 

службе (или воздержание от них) с использованием служебного положения и желает 

получить ее. Косвенный умысел взятки вообще невозможны. Умысел взяткополучателя 

заключается прежде всего в представлении о том, что вознаграждение, получаемое им, 

совершение в интересах взяткодателя действий, возможных исключительно вследствие 

его служебного положения. 

Субъектом получение взятки является только специально указанные в ст.366 УК РК. 

Закон предусматривает целый ряд квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков получение взяток (ч.2,3,4 ст. 366 УК). 

Если за взятку виновное лицо совершает действие (бездействие), содержащее состав 

какого-либо преступления, то его опасность повышается. С учетом этого обстоятельство в 

новом Уголовном кодексе РК (ст.366 ч.2) данный признак предусмотрен как 

квалифицированный вид получение взятки. Таким образом, новый УК РК возродил 
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―деление взяточничества на мздоимство и лихоимство, известное дореволюционному 

русскому уголовному законодательству‖. 

Пленум  Верховного суда РК в постановлении ―О практике применения судами 

законодательство‖ об ответственности за взяточничество от 22 декабря 1995 г. разъяснил, 

что ответственность за дачу и получение взятки не исключает одновременного 

привлечения к уголовной ответственности за действия, хотя и связанные со 

взяточничеством, но образующие самостоятельное преступление (злоупотребление 

служебным положением, соучастие в хищениях чужого имущества и т.п.). В таких 

случаях содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. Это 

указание высшей судебной власти вносит полную ярость в рассматриваемый вопрос: 

действие, совершаемое за взятку, не охватывается составом получения взятки; если они 

образуют самостоятельный состав преступления, совершенное следует квалифицировать 

по совокупности; как получение взятки и как преступление, совершенное за взятку. 

Следующий квалифицирующий признак получение взятки в значительном размере 

(ч.2 ст. 366 УК РК). Значительный размер—в статье 366 и 367 – сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от пятидесяти до 

трех тысяч месячных расчетных показателей (п.2 ст.3 УК РК). 

Квалифицированные виды получение взятки (ч.3 ст.366 УК): 

а) путем вымогательство; 

б) получение взятки по предварительному сговору или организованной группой лиц; 

в) в крупном размере; 

г) неоднократно получение взятки в крупном размере. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РК ―О практике применения судами 

законодательства об ответственности за взяточничество‖ от 25 декабря 1995 г. говорится, 

что вымогательство означает требование виновным лицом взятки под угрозой совершения 

таких действий по службе, которые могут причинить ущерб законным интересам 

взяткодателя, либо умышленное постановление последнего в условия, при которых он 

вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий его правоохраняемым 

интересам. Во всех случаях вымогательства дать взятку, чтобы добиться осуществления 

своих прав. 

Вымогательство может проявляться в двух формах: открытой и завуалированной. 

Открытая форма вымогательства предполагает наличие прямого требования со стороны 

виновного лица взятки под угрозой совершения незаконных или невыполнения законных 

действий по службе в отношении взяткодателя. Пример такого вымогательства: 

требование взятки под угрозой незаконного увольнения с работы, отказ в восстановлении 

на прежней работе по решению суда, перевод без имеющихся к тому оснований на 

нижеоплачиваемую или невыгодную работу, отказ в выдаче банковского кредита при 

наличии у лица права на него и т.п. 

Примером такого вымогательства является уголовное дело И., осужденного 

Актюбинским областным судом 12 июля 1995 г. И. признан виновным в том что, работа 

деканом лечебного факультета Актюбинского государственного медицинского института, 

путем вымогательства неоднократно получал взятки, в частности, в конце октября – в 

начале ноября 1994 г. от гражданина Е. 5000 тенге за продолжение обучения в институте 

брата последнего, а также 7 декабря 1994 г. от гражданки Г. 20000 тенге за выдачу 

академической справки студентке О.Б., работая старшим экономистом отделения 

народного сбербанка г. Жезказгана, путем вымогательства получила в качестве взятки 

золотую цепочку с кулоном в виде крестика от Б. за оформление кредита под залог 

квартиры на имя С. В сумме 55 тыс.тенге осуждена за вымогательство взятки 

Жезказганским областным судом 7 февраля 1996 г. 
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Замаскированная форма вымогательства проявляется в создании лицу вынуждено 

дать взятку, чтобы предотвратить вредные последствия своих конкретных 

правоохраняемых интересов. В данном случае отсутствует прямое требование взятки и 

открытой угрозы ущемления правоохраняемых интересов взяткодателя. Однако 

взяткодатель вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий его 

правоохраняемым интересам. С этой целью, к примеру, виновное лицо, с целью 

получение взятки, искусственно ухудшает условия работы подчиненного, умышлено 

затрудняет решение каких-либо важных для лица вопросов (жилищные вопросы, прием на 

работу, учебу, решение вопроса прописки, выдача различных свидетельств и т.п.). 

Открытая  и замаскированная форма обоснованно расценивается Пленумом 

Верховного суда республики как вымогательство, поскольку лицо и в том, и в другом 

случае различными способами принуждается дать взятку. Тем самым для ―взяткодателей 

исключается добровольность дачи взятки, а для взяткополучателя возрастает опасность 

совершенных действий, сопряженных с подавлением воли потерпевшего, с принуждением 

его к взяточничеству‖. Следует особо подчеркнуть, что требование дать взятку, не 

подкрепленное открытой или замаскированной (скрытой) угрозой ущемить законные 

интересы взяткодателя, не может рассматриваться как вымогательство взятки. Если 

вымогательство взятки со стороны виновного лица не привело к желаемому  результату, 

то эти действия виновного квалифицируются как покушение на получение взятки, 

совершенное с вымогательством. 

К квалифицированным видам получения взятки также относится получение взятки в 

крупном размере. Крупным размером взятки    признается сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера – свыше трех ысяч до 

двести тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством РК. 

Имея в виду, что от размера взятки зависит квалификация преступления, любой предмет 

взятки должен получить денежную оценку на основании договорных (рыночных) цен или 

тарифов на услуги, а при их отсутствии –на основе заключение эксперта. 

Если обусловленная крупная сумма взяток получается виновным лицом частями, но 

эти действия представляют собой эпизоды одного продолжаемого преступления, 

содеянное должно квалифицироваться как получение единой взятки в крупном размере. 

Особо квалифицирующий признакам получение взятки также является – 

неоднократность(понятие неоднократность в ст.12 УК РК). 

Другом особо квалифицирующим признакам данного состава является получение 

взятки—если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере. 

Понятие преступной группы дано в п.24 ст. 3 УК РК. Особо крупной размер – сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера 

от пятнадцати до трех тысяч месячных расчетных показателей(п 2 ст. 3 УК РК). 

Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в 

дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом указанным в 

части первом настоящей статьи имущества, права на имущества или иной имущественной 

выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договеренности за ранее 

совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала 

двух месячных расчетных показателей (применение к ст. 366 УК). 

Статья 367. Дача взятки 

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, 

либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную 

государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу 

иностранного государства или международной организации лично или через посредника -  

наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, -  

наказывается штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены:  

1) группой лиц по предварительному сговору;  

2) в крупном размере;  

3) неоднократно, -  

наказываются штрафом в размере сорокакратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, -  

наказываются штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

Примечания.  

1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части 

первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные действия 

(бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных 

расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия (бездействие) не были 

обусловлены предварительной договоренностью.  

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в 

отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части 

первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило 

правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки. 

Дача взятки предусмотрена ст.367 УК РК, в которой, однако, не дается 

законодательного определения этого преступления. 

Под дачей взятки следует понимать в передаче должностному лицу предмета взятки 

или в предоставлении ему выгод имущественного характера лично или через посредника 

за выполнение (или невыполнение) последним в интересах взяткодателя действий с 

использованием своего служебного положения. 

С объективной стороны данное преступление выражается в различных способах 

передачи или вручения взяткодателем должностному лицу материального вознаграждения 

( или предоставления имущественных выгод за выполнение), действий по службе или 

воздержание от их выполнения в интересах дающего взятку. Способ передачи или 

вручения взятки для состава преступления не имеет значения. Взятка может быть 

передана лично взяткополучателю или по договоренности с ним его близким 

родственникам. Она может быть переслана по почте, в виде зарплаты за работу, которую 

взяткополучатель фактически не выполнял. 

 Замаскированными формами дачи взятки являются подарки и незаконная выплата 

премий, преднамеренный проигрыш взяткополучателю в карты определенной суммы 

денег или ценной вещи. 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=05552&oraz=04&noraz=366
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=05552&oraz=04&noraz=366
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 В некоторых случаях взятка дается в форме оказания взяткополучателю бесплатной 

услуги. Так, в качестве дачи взятки судебная практика рассматривает вручение 

взяткополучателю бесплатной путевки в санаторий, туристической путевки, билета на 

проезд в поезде, на самолете, пароходе или в другом транспортном средстве. 

 Предоставление должностному лицу выгод нематериального характера не образует 

состава рассматриваемого преступления. В частности, не может квалифицироваться  как 

дача взятки опубликование по собственной инициативе или просьбе должностного лица в 

печати хвалебного отзыва о нем или его работе, явно не соответствующего истине, или 

нахождение с ним в интимных отношениях. 

 Состав дачи взятки по своей законодательной конструкции – формальный. 

Преступление считается оконченным с момента принятия должностным лицом взятки, 

независимо от того, выполнило ли оно обусловленное действие в пользу дающего или не 

выполнило. Следовательно, время дачи взятки на состав преступления не оказывает 

влияния. Взятка может быть передана до совершения обусловленного с должностным 

лицом действия (или воздержания от действия) в интересах дающего. Таким образом, 

состав рассматриваемого преступления будет иметь место как при взятке-подкупе, так и 

взятке-вознаграждении. 

 Для оконченного состава дачи взятки не обязательно, чтобы она была вручена 

должностному лицу за один раз и в полном размере. У судов в ряде случаев возникают 

затруднения при отграничении оконченной дачи взятки от покушения на нее. Передачу 

отдельных частей заранее обусловленной взятки суды иногда ошибочно квалифицируют 

как покушение на дачу взятки. В связи с этим следует напомнить, что пленум Верховного 

суда РК в своем постановлении от 25 декабря 1995 г. разъяснил, что преступление – 

получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве – считается оконченным с 

момента принятия получателем хотя бы части взятки. 

 Покушением следует считать и дачу взятки лицу, ошибочно принятому за 

должностное, хотя таковым оно не являлось. Как покушение необходимо 

квалифицировать передачу взяткодателем денег или иных ценностей мнимому 

посреднику, который принял деньги или ценности якобы для передачи должностному 

лицу, но присвоил их. В таких случаях суду надлежит квалифицировать действия 

виновного по совокупности преступлений как мошенничество и подстрекательство к даче 

взятки. 

В тех же случаях, когда имело место вымогательство взятки и до передачи взятки 

взяткодатель заявил об этом правоохранительным органам, предмет взятки подлежит 

возврату. 

Таким образом, если лицо получает от взяткодателя деньги или ценности якобы для 

передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого делать, 

присваивает их, содеянное следует квалифицировать как мошенничество ( ст.190 УК). 

Когда же в целях завладения ценностями склоняют к даче взятки, то действия виновных, 

помимо мошенничества, должны дополнительно квалифицироваться как 

подстрекательство к даче взятки (ст. Ст. 190, 28, 367 УК)  

Действие или бездействие, за выполнение которых либо невыполнение которых  

даѐтся взятка, может носить как правомерный, так и преступный характер. Предложение 

взятки за правомерные действия также образует покушения на дачу взятки. 

С объективной стороны дача взятки может быть совершена как единолично, так и в 

соучастии двумя или несколькими лицами в форме со исполнительства. Соисполнителями 

дача взятки бесспорно следует признавать лиц, которые по договорѐнности между собой  

совместно дали взятку одному и тому же должностному лицу за совершение действий, в 

которых были заинтересованы все взяткодатели. Если два лица, заинтересованные в 

освобождении от уголовной ответственности своих близких, совершивших совместно  
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одно преступление, дали взятку следователю, они будут рассматриваться в качестве 

соисполнителей дачи взятки. При даче взятки возможны и другие формы соучастия. Так, 

взяткодатель может действовать совместно с подстрекателем или пособником либо тем и 

другим одновременно. 

Дача взятки возможна и в форме организованной группы. Например, 

организационная группа расхитителей чужого имущества может вступить в сговор о том, 

чтобы распределить между собой «расходы», связанные с дачей взяток должностному 

лицу, которое знает о преступлениях этой группы и имеет возможность оградить их от 

привлечения к уголовной ответственности.  

С субъективной стороны дача взятки характеризуется прямым умыслом. Виновный 

сознает, что незаконно вручает или передаѐт должностному лицу предмет взятки, на что 

оно не имеет права; вознаграждение вручается или передаѐтся за совершение 

должностным лицом (или за воздержание) от совершения действий в его интересах; эти 

действия (или воздержание от них), связанные с использованием должностным лицом 

своего служебного положения.  

Мотивы дачи взятки могут быть самыми разнообразными: стремление виновного 

незаконным путѐм обеспечить не только свои личные, но и интересы его родственников, 

близких знакомых или учреждения, на котором работает взяткодатель. 

Субъектом дачи взятки может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста (частное или должностное). 

Квалифицированными видами дачи взятки являются (ч.2.ст.367 УК): 

1.дача взятки в значительном размере ( сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества или выгоды имущественного характера от пятнадцати до трѐх тысячи 

месячных расчѐтных показателей) (п. «2» ст. 3 УК РК)  

Другие квалифицирующие дачи взятки являются ( ч.3 ст.377 УК РК): 

дача взятки по предварительному сговору; ( п.22 ст.3 УК РК) 

в крупном размере (п.38 ст. 3 УК РК) 

неоднократно 

Дача взятки считается неоднократной в том случае, если виновный совершил это 

преступление не менее двух раз, и при этом не истекли предусмотренные законом сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности. Неоднократной также признается 

дача взятки одному и тому же должностному лицу, если   за каждую из них оно 

совершило действия в интересах дающего, и эти взятки не были частями заранее 

обусловленной одной, более крупной. Неоднократной признается и дача взятки 

несколькими должностным лицам, если каждое из них совершило в интересах 

взяткодателя отдельные действия или воздержалось от определѐнного действия. Особо 

квалификация или унификация дачи взятки указаны в ч.4 ст. 367 УК РК: 

дача взятки в особо крупных размерах (п.3 ст. 3 УК РК) 

дача взятки преступной группой ( п.4 ст.3 УК РК) 

Закон ( примечание к ст. 367 УК) устанавливает основания освобождения от 

уголовной ответственности за дачу взяток. Одним из таких оснований являются 

вымогательство взятки. Понятие «вымогательство» в данном случае аналогично тому, 

которое имеет место при получение взятки. Ведь действия лица при передаче взятки в 

такой ситуации являются вынужденными, воля его подавляется незаконным действием 

взяткополучателя, он вынужден дать взятку во избежание вреда для его правоохраняемых 

интересов, поэтому привлечение его к уголовной ответственности нецелесообразно.  

Основанием освобождения взяткодателя от ответственности является его добровольное 

сообщение о факте дачи взятки взяткодателем независимо от мотивов (боязнь 

ответственности, осознание вины, раскаяние и т.п.), но не в связи с тем, что о 

совершенном им преступлении уже стало известно этим органам. 
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При добровольном заявлении о совершенном преступлении от уголовной 

ответственности освобождаются не только взяткодатели, но и их соучастниками. Следует 

иметь в виду, что освобождение взяткодателя от уголовной ответственности по указанным 

в законе основаниям не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления, 

поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на 

возвращение им ценностей, передаваемых в виде взятки. 

В тех же случаях, когда имело место вымогательство взятки и до передачи взятки 

взяткодатель заявил об этом правоохранительным органам, предмет взятки подлежит 

возврату. 

Не влечѐт уголовной ответственности передачи впервые должностному лицу за 

ранее совершенные им законные действия (бездействия) подарка в сумме или 

стоимостью, не превышающей двух месячных расчѐтных показателей, если совершенные 

должностным лицом действия ( бездействие) не были обусловлены предварительной 

договорѐнностью.    

Статья 368. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и 

взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки, –  

наказывается штрафом в размере десятикратной суммы взятки либо лишением свободы на 

срок до двух лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

       2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с 

использованием своего служебного положения, – 

наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы 

на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за посредничество во взяточничестве предусмотрена ст.368 УК РК. 

Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и 

взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении или 

даче взятки. 

В постановлении пленума Верховного суда РК от 25 декабря 1995 г. указывается, 

что «посредником является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя и 

взяткополучателя, непосредственно передаѐт предмет взятки». 

Объективная сторона данного преступления заключается в непосредственной 

передаче по поручению взяткодателя или взяткополучателя предмета взятки.  При этом 

для признания такого лица виновным и посредничестве во взяточничестве не имеет 

значения, получил ли он от взяткодателя или взяткополучателя вознаграждение. 

Посредничество являет собой особый вид пособничества в даче и получении взятки, 

выделенный в самостоятельный состав преступления. Оно выражается в содействии путем 

активных действий по достижению или осуществлению соглашений о даче и получении 

взятки, причем посредник действует не по своей инициативе, а по просьбе или поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передает взятку. 

Однако он может осуществить такую передачу и через третье лицо при условии, что 

последнему не известно о том, что передаѐтся взятка. Особенность посредничества 

заключается прежде всего о том, что субъект оказывает  содействие совершению 

одновременно двух преступлений – даче и получения взятки. Посредник – связующее 

звено между двумя основными субъектами ( взяткополучателем и взяткодателем), так как 

содействует достижению и реализации соглашения, то есть посредник действует не по 

своей инициативе, а по инициативе ( просьбе или поручению) взяткодателя или 

взяткополучателя. При наличии двух признаков – связь с обоими субъектами 
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взяточничества и действия по инициативе взяткодателя или взяткополучателя – субъект 

должен рассматриваться как посредник во  взяточничестве. 

Посредничество во взяточничестве является собой преступление с формальным 

составом, состав считается оконченным с момента фактической передачи взятки ( или 

хотя бы ее части). Если взяткополучатель отказался принять предмет взятки, действие 

посредника будет квалифицироваться как покушение на посредничество ( ст. ст. 24, 368 

УК), а действие взяткодателя – как покушение на дачу взятки ( ст. ст. 24, 367 УК) 

Посредничество во взяточничестве необходимо отличать от соучастия во взяточничестве 

– организаторов дачи или получения взятки, подстрекателей к получению или даче взятки, 

пособников во взяточничестве. 

Все иные (кроме непосредственной передачи предмета взятки) формы содействия 

даче либо получению взятки не могут рассматриваться как посредничество. В связи с 

этим пленум Верховного Суда РК в упомянутом постановлении указал, что должностное 

или иное лицо, организуя дачу или получения  взятки, подстрекает к этому либо является 

пособником дачи или получения взятки и одновременно выполняет посреднические 

функции, несѐт ответственность за соучастие в даче или получении взятки, т.е. по ст. ст. 

28, 366 или по ст. ст.28и 367 УК. При этом вопрос о квалификации действия соучастника 

должен решаться с учѐтом направленности его умысла, исходя из этого, в чьих интересах, 

на чьей стороне и по чьей инициативе – взяткодателя или взяткополучателя – он 

действует. Дополнительной квалификации по статье, предусматривающей 

ответственность за посредничество во взяточничестве, не требуется. 

В отличие от посредника во взяточничестве пособник связан только с взяткодателем 

или только с взяткополучателем (например, предоставив средства для дачи взятки или 

квартиру для встречи взяткодателя с взяткополучателем к достижению соглашения и т.п.). 

Организатор дачи и получения взятки, а так же подстрекатель к данным 

преступлениям могут одновременно выполнять и посреднические функции ( например, 

передать взятку), но их роль в преступлении не ограничивается, подстрекатель склоняет 

соответственно взяткодателя или взяткополучателя к преступлению. 

Организатор взяточничества, как правило, связан обоими субъектами преступления, 

но, в отличие от посредника, сводит взяткополучателя и взяткодателя по собственной 

инициативе. Таким образом, субъект, передавший взятку, но ранее склонивший одного 

дать, а другого- принять ее, является организатором взяточничества, и его действия 

должны квалифицироваться по п.3 ст.28 и 366 УК РК. 

Так, президиум Верховного суда РК признал обоснованной квалификацию действий 

С., склонявшей взяткодателей Ж. и Т. К даче взяток ответственному работнику 

Министерства  народного образования У., за содействие в преступлении их детей в 

высшее учебное заведение, как организацию в даче взяток, а не посредника (архив 

Верховного суда РК за 1995 год). 

Субъектом посредничества могут быть частное и должностное лица. Согласно 

указанию п.4 постановления пленума Верховного суда РК от 25 декабря 1995 года 

должностные лица, действия которых ограничиваются лишь передачей взятки по 

указанию руководителей предприятий или учреждений, должны быть привлечены к 

уголовной ответственности за посредничество, а их руководители – за дачу взятки. 

С субъективной стороны посредничество характеризуется прямым умыслом. 

Посредник сознает, что он, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, 

передает предмет взятки и желает этого. Однако при отсутствии у лица сознания того, что 

оно передает предмет взятки, состав преступления исключается. 

Мотивы посредничества могут быть самыми разнообразными: корысть, 

родственные, приятельские отношения, служебная зависимость, угодничество и т.п. 
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Характер мотива не влияет на квалификацию деяний и обязательно учитывается судом 

при назначение наказания. 

В законе (ч.2 ст.366 УК) предусмотрены три квалифицирующих признака 

посредничества во взяточничестве: неоднократность, посредничество организованной 

группы, посредничество с использованием служебного  положения  виновного. Понятия 

«неоднократность» и «организованной группы» совпадают с аналогичным понятием «при 

получении и даче взятки». Под использованием своего служебного положения для 

совершения данного состава преступления (посредничество во взяточничестве) следует 

понимать посреднические   действия виновного, использовавшего свои права и 

полномочия должностного лица.  

Посредничество следует отграничить от случаев так называемого «мнимого 

посредничества», когда виновный получает от взяткодателя деньги или иные ценности 

якобы для передачи виновному лицу, но фактически их присваивает. Квалификация 

лжепросредничества зависит от того, является ли организатором дачи взятки мнимый  

посредник или взяткодатель. Когда субъект, обещая взяткодателю свои услуги в качестве 

посредника в целях завладения деньгами или ценностями, такое мнимое посредничество 

образует мошенничество и подстрекательство к даче взятки ( ст. ст. 190, 28, 366 УК). От 

изложенного следует отличать случаи, когда инициатором дачи взятки является сам 

взяткодатель, а лжепосредник не проявил инициативы, не склонял взяткодателя к даче 

взятки, а лишь выполняя его просьбу, согласился передать ценности взяткополучателю, а 

затем их присвоил, и  такие действия лжепосредника квалифицируются как 

мошенничество (ст.190 УК). Поэтому действия взяткодателя в обоих случаях подлежит 

квалификации как покушение на дачу взятки.  

Ответственность за получение взятки без учета от различного способа его 

получения, характера и общественной опасности деяния предусмотрена только лишь в 

одной статье в ст.366 УК. Сущность данного состава заключается в получении    

виновным лицом государственного аппарата незаконного вознаграждения за 

выполнение(или невыполнение) определенных действий по службе в интересах 

взяткодателя. 

В борьбе со взяточничеством важная роль принадлежит совершенствованию 

уголовно-правовых норм, повышению эффективности их применения. По результатам 

проведенного нами теоретического исследования проблем уголовной ответственности за 

получения взятки в Республики Казахстан установлено, что по времени вручения взяток, 

по характеру деяний, осуществляемых за взятку, получение взятки подразделяется на 

следующие виды: взятка – вознаграждение; взятка – подкуп; получение взятки за 

предоставление должности; вымогательство взятки. Характер и степень общественной 

опасности их неодинаково. 

Исходя из этого, предлагается внести в действующий Уголовный Кодекс  

Республики Казахстан следующий вариант редакции состава поучения взятки: 

Ст.366-1. Взятка-вознаграждение. 

1)получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом,  а равно должностным 

лицом иностранного государства или международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или 

выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе наказываются. 
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2)деяния, предусмотренное в части первой настоящей статьи, если оно совершено: а) 

должностным лицом, занимающий ответственную государственную должность, б) 

неоднократно, в) крупном размере г) за незаконное действия (бездействия) неоднократно 

наказывается. 

3) деяния, предусмотренное частью первой, второй настоящей статьи, если они 

совершены преступной группой, а равно в особо крупном размерах-наказываются.  

Понятие крупного размера  и особо крупного размера дано  в п 3 и п 38 ст.3 УК РК. 

Ст. 366-2. Взятка-подкуп. 

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

либо приравненный к нему лицом, либо должностным лицом, а также должностным 

лицом иностранного государства или международной организаций лично или через 

посредника обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, 

права на имущество или выгод имущественного характера за действия(бездействия) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, еслии такие действия (бездействия) 

входят в служебные полномочия виновного лица либо оно в силу служебного положения 

может способствовать такому действию(бездействию), а равно за общее покровительство, 

попустительство по службе – наказываются. 

2. То же деяние, совершенное: 

А) группой лиц по предварительному сговору 

Б) организованной группой  

В) должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность 

Г)неоднократно 

Д)в крупной размере –наказываются. 

Ст. 366-3 Получение взятки за предоставление должности. 

1.Получение лицом уполномоченные на выполнение государственных функций, 

либо приравненные к нему лицо, либо должностным лицом взятки лично или через 

посредника за предоставление должности в системе государственной службы – 

наказываются. 

2. То же деяние, совершенное: 

А)неоднократно 

 Б)в крупном размере 

 В)должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность – 

наказываются. 

Ст.366-4. Вымогательство взятки. 

1.Вымогательство взятки, то есть требование лицом, уполномоченном на 

выполнение государственных функции, либо приравненных к нему лицом, либо 

должностным лицом взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего 

действия (бездействия), нарушающего его законные права, а равно постановление его в 

такие условия, которые его вынуждают дать взятку с целью предотвращения наступления 

вредных последствий его правоохраняемым  интересам – наказываются. 

2.Вымогатедьство взятки: 

А)неоднократно 

Б)в крупном размере 

В)должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность – 

наказываются. 

 Неоправданно различаются меры наказания взяткодателей и взяткополучателей. На 

наш взгляд, меры наказания взяткополучателя и взяткодателя должны быть равным, 

поскольку без дачь не может быть получение взятки, поэтому общественная опасность эти 

деяние равно ценны. 
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 По действующему уголовному законодательству субъектом получения взятки 

является только лицо уполномоченные на выполнение государственных функции, либо 

приравненные к нему лицо государственных органов. Однако материалы следственно-

судебной практики нередко показывают, что получают взятки государственные служащие 

и служащие органов местного самоуправления (помощники акимов, референты 

должностных лиц, работники канцелярий и т.д.). Их деяния не менее общественно 

опасны, чем продажность участников профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. Несмотря на это, указанные категории 

государственных служащих избавлены от уголовной ответственности за получение 

взятки. В связи с этим предлагается признать субъектом получения взятки всех 

государственных служащих, независимо от занимаемой должности и в ст.3 УК РК дать 

соответствующие понятие государственного служащего как субъекта преступления. 

 В действующем Уголовном Кодексе Республики Казахстан предусматривается  

освобождение от уголовной ответственности только взяткодателя, если он добровольно 

сообщил о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело или если имело 

место вымогательство взятки со стороны виновного лица. Но не предусмотрено 

освобождение от уголовной ответственности взяткополучателя, добровольно 

сообщившего о получении взятки органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, 

даже в том случае, если подкуп сопровождался шантажом, угрозой, применением    

физического насилия. Исходя из выше изложенного, предлагается введение в Уголовный 

Кодекс РК специальную  норму, предусматривающую освобождение от уголовной 

ответственности взяткополучателей.  
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Тҥйін  

Мақалада парақорлықтың тҥрі мен тҥсінігі, парақорлыққа қарсы қылмыстық 

қҧқықтық норманы жетілдіру, парақорлықпен кҥрестің ӛзектілігі зерттеледі. 

 

Summary  

The article explores the concept of bribery. Improving criminal laws against bribery, the 

urgency of combating bribery. 
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В данной статье автор рассматривает о правовом регулировании наследования, то 

есть по закону осложненное наследование иностранным элементом.    

Ключевые слова: право, закон, гражданин, наследование, наследник.  

 

Наследование по закону в реальной жизни встречается гораздо чаще, чем 

наследование по завещанию. Данный вид наследования имеет место тогда, когда 

завещание отсутствует или отменено завещателем, признано недействительным или 

согласно завещанию наследуется определенная часть имущества, а также, в случае, когда 

существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, и если наследник 

по завещанию отказался от наследства. 

Многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после их 

смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного 

законодательства. Это вполне понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее 

близкие родственники наследодателя. Вторая причина, так же проста и естественна: 

смерть в большинстве случаев неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно 

составить завещание. Третья причина – чисто психологическая, поскольку для некоторых 

составить завещание, и тем самым заглянуть за «черту», сделать нелегко. Людям 

свойственно отгонять от себя мысль о смерти. Но как бы, то, ни было, факт остается 

фактом: с наследованием по закону мы встречаемся на много чаще, чем с наследованием 

по завещанию. Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по 

закону. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования 

переходит к государству. 

Наследование по закону начинается тогда, когда оно не изменено завещанием. В то 

же время, основания наследования по закону или по завещанию не могут быть предметом 

соглашения, поскольку в законе кроме отдельных лиц – недостойных наследников – права 

на наследство [1, С. 146-151]. Данные положения имеют обобщенный характер и какими – 

либо проблемами не осложнены, чего не скажешь о коллизионно – правовом 

регулировании наследования по закону, осложненного иностранным элементом. 

Более того, в международном частном праве сложно назвать какую – либо другую 

область исследования, которая обладает настолько устойчивым «международным и 

частным» характером, а так же такой длительной историей, как право наследования. О 

том, насколько велика роль данного института свидетельствуют слова Рудольфа Иеринга, 

который отмечал, что «право наследования есть условие всего прогресса человеческого 

общества в аспекте истории цивилизации» [2, С. 370]. 

Так, число наследственных дел с иностранным элементом во второй половинев. 

все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во 

всем мире в конце  и начале  в. Так, из Европы в период 1901 –1910 гг. выехало 

12 377 тыс., а в период 1911 – 1920 гг. – 8852 тыс. человек. Во второй половине  в. эти 

процессы ещѐ более усилились, в том числе и в связи с распадом Советского Союза. 
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Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами 

страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о 

наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом –это 

неизбежное следствие перемещения населения. 

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении 

конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями во внутреннем 

законодательстве разных стран в области наследования. Так же как и в области семейного 

права, в этой области сохраняются значительные различия во внутреннем 

законодательстве разных государств, которые определяются этническими, религиозными 

и иными традициями. Это затрудняет проведение унификации материально – правовых 

норм и проявляются в том, что неодинаково определяются круг наследников по закону и 

по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме 

завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества 

[3, С. 441]. 

При наследовании по закону в самом законе конкретно предусматривается, кто 

является наследником и в какой очередности наследники призываются к 

получениюнаследственного имущества. В одних странах (например, Республика 

Казахстан) круг наследников определяется широко, поскольку установлено семь 

категорий степеней наследников. В других странах круг наследников может быть более 

узким, может не быть деления наследников на очереди и т.д. 

Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что: 

наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных 

государств, проживать в разных странах; наследуемое имущество может находиться в 

разных государствах; завещание может быть составлено за границей т.п. 

Основным источником регулирования в рассматриваемой нами сфере 

международного частного права в современных условиях является внутреннее 

законодательство государств. В Республике Казахстан – это положения параграфа 8 

раздела VII Гражданского Кодекса Республики Казахстан [4], в других странах СНГ, 

таких как Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Молдавия, Узбекистан, 

Туркменистан, соответствующие нормы сформулированы в гражданских кодексах, что же 

касается Азербайджана и Грузии, то нормы регулирующие коллизионно-правовое 

регулирование наследственных отношений, содержаться в законах о международном 

частном праве. 

Во многих государствах мира в области наследования при наличии иностранного 

элемента существенное значение имеет наряду с законодательством судебная практика 

(особенно в странах англо-американской системы). 

В отличие от семейного права число универсальных международных конвенций в 

области наследования незначительно.  К ним относится  Гаагская о коллизиях законов, 

касающихся формы завещательных распоряжений 1961 г. (участвует 37 государств), 

Гаагская конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц 

1973 г.   (имеется в виду управление наследственным имуществом, находящимся за 

границей); Гаагская конвенция о праве, применимом к вопросам наследования имущества 

умерших 1989 г.; Вашингтонская конвенция о единой форме международного завещания 

1973. (Республик Казахстан в этих конвенциях не участвует, хотя советская делегация 

участвовала в дипломатической конференции в Вашингтоне, на которой была принята 

последняя из перечисленных выше конвенций, СССР подписал ее, но затем не 

ратифицировал.) 

В рамках ЕС ведется работа по созданию не только норм о признании и исполнений 

решений по наследственным делам, но и единых европейских коллизионных норм в 

области наследственного права. 
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Далее, важно отметить тот факт, что развитие коллизионного регулирования 

наследственного права в течение долгого времени сводилось, в сущности, к борьбе трех 

коллизионных начал: 

1. личного закона (гражданства или закона местожительства); 

2. закона места составления акта (завещания); 

3. закона местонахождения вещи [2, С.372]. 

К тому же немаловажную роль в регулировании наследственных отношений имеет 

разделение вещей на движимые и недвижимые. Известное разграничение подходов к 

коллизионному регулированию на основе принципа местонахождения вещи 

применительно к недвижимостям и личного закона – в отношении движимого имущества, 

характерное для вещно-правовых отношений сказывается и в наследственном праве. На 

основе такого разграничения можно привести соответствующую классификацию 

существующих в мире систем разрешения конфликтов законов в области регулирования 

наследственных отношений. 

Это, во-первых, правовые системы, разделяющие наследственную массу на 

недвижимое и движимое имущество и соответственно этому подчиняющие наследование 

недвижимых вещей закону места их нахождения,  а движимых – личному закону 

наследодателя. К государствам, которые их придерживаются, относятся Франция, 

Бельгия, Англия, США, КНР. 

В отношении Китая следует сказать, что правовые подходы этого государства к 

решению коллизионных проблем исследования в течение последних десятилетий 

претерпели существенное изменение. С принятием Общих принципов гражданского права 

и Закона о наследовании 1985 г. традиционный метод разрешения коллизий, выраженный 

некогда в ст.20 Советско-китайской консульской конвенции 1959 г. и устанавливающий, в 

частности, «национально-территориальный принцип» («движимое и недвижимое 

имущество, составляющее наследство наследодателя – гражданина одной 

Договаривающейся Стороны и находящееся на территории другой  Договаривающейся 

Стороны, регулируется правом того государства, где находится такое имущество»), был 

заменен коллизионными нормами более общего характера, практикуемыми в большинстве 

стран мира, а именно – раздельного подхода и подчинения наследования, в движимом 

имуществе закону постоянного места жительства (lexdomicilii), а наследование в 

недвижимой собственности – закону места ее нахождения. 

Во-вторых, системы регулирования наследственных отношений, которые исходят из 

единства наследственной массы и устанавливают применение общей для всех видов 

вещей коллизионной привязки – к закону гражданства наследодателя или его последнего 

места жительства. В числе применяющих их государств – Чехия (закон гражданства), 

Польша (закон гражданства), Монголия (закон постоянного места жительства), Венгрия 

(закон, который на момент смерти лица может считаться его личным законом), Австрия, 

Япония, Германия, Греция, Италия, Португалия, Египет, Сирия, Алжир и др. Статья 16 

Гражданского кодекса Алжира подчиняет наследование, содержание и форму завещания 

или иного распоряжения закону гражданства наследодателя, действующему на момент 

смерти лица. 

Эта норма, по мнению М. Иссада, берет свое начало в мусульманской традиции, 

согласно которой наследование включается в категорию личного статуса и в силу этого 

подчиняется закону гражданства. В шариате положение лица, включая его личные и 

имущественные отношения, определяются законом сообщества, к которому оно 

принадлежит [5, С.153-173]. 

Устанавливая единую коллизионную привязку, согласно которой вся наследственная 

масса должна в принципе регулироваться одним правопорядком (правом одного 

государства), некоторые из перечисленных стран все же отводят здесь место и 
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собственному закону. Это происходит в отношении недвижимой собственности, 

расположенной на их территориях. Например, монгольский закон предусматривает 

императивное применение национального права в случаях, когда речь идет о содержании 

наследования, круге наследников, их правах и обязанностях, форме завещания и т.д., 

касающихся строений и другого недвижимого имущества, находящегося соответственно 

на территории Монгольской Народной Республики. 

На сегодняшний день параграф 8 раздела VII Особенной части Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан содержит масштабное материально-правовое 

(«Наследственное право»). Более того, нынешний Гражданский кодекс Республики 

Казахстан содержит нормы коллиозонно-правового регулирования многих вопросов, в 

том числе и наследственных (раздел 7, глава 62, параграф 8). 

В том, что касается коллизионных ном, следует обратить внимание на некоторые 

детали вносящие элементы существенных новелл. Например, выделяется институт 

наследования недвижимого имущества и имущества, подлежащего внесению в 

государственный реестр в особую категорию наследственных отношений: «Наследование 

недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а 

имущества, которое внесено в государственный реестр в Республике Казахстан, - по праву 

Республики Казахстан. Тем же правом определяются способность лица к составлению или 

отмене завещания, а также форма последнего, если завещается указанное имущество». 

Причем статье говорится не только о строениях и другом недвижимом имуществе, 

находящемся на территории Казахстана, а вообще о «недвижимом имуществе», т.е. об 

имуществе внесенном в государственный реестр, что свидетельствует об отходе от общего 

принципа единства наследственной массы, свойственного прежнему регулированию. 

Указанное обстоятельство получило соответствующее выражение в общей коллизионной 

норме (ст. 1121 ГК РК): «Отношения по наследованию определяются по праву стран, где 

наследодатель имел последнее постоянное место жительства, если наследодателем не 

избрано в завещании право страны, гражданином которой он является». Кроме того, 

отражая специфику национального права Республики Казахстан в части отнесения к 

категории недвижимого имущества и некоторых видов движимых вещей – транспортных 

средств (морских, воздушных и речных судов, а также космических объектов и т.д.), ГК 

предусматривает, что наследование имущества, которое внесено в государственный 

реестр Казахстана, подчиняется праву Республики Казахстан. Способность лица к 

составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а 

также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где 

завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта, в то 

же время законодательством предусмотрена возможность наследодателя избрать в 

завещании право страны, гражданином которой он являлся на момент составления 

завещания. Тем не менее, сохраняется ранее существовавшее положение о том, что 

завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие 

несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления 

завещания или акта его отмены либо требованиям российского права (ст.1122 ГК РК). 

Модельный Гражданский кодекс стран СНГ [6] предлагает более развернутую 

регламентацию наследственных отношений. Так, в нем выделены специальные разделы: 

«Отношения по наследованию», «Наследование недвижимого имущества, подлежащего 

внесению в государственный реестр» и «Способность лиц к составлению и отмене 

завещания, форма завещания и акта его отмены». Кроме того, модельное регулирование 

исходит из двух возможностей подчинения наследственных  отношений: праву страны, 

где наследодатель имел последнее постоянное место жительства, с учетом иных норм, 

касающихся особых видов наследственного имущества (объектов недвижимой 
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собственности), а также избранному самим наследодателем взавещании правопорядку 

государства, гражданином которого он является (ст. 1233). 

Аналогично этому выбор наследодателя между двумя правопорядками (законом 

постоянного места жительства или законом гражданства) распространяется и на вопросы 

определения способности лица к составлению и отмене завещания, а также его формы 

либо актов его отмены. При этом завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет 

требованиям места составления акта. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мы можем отметить, что 

практически каждый человек может стать наследником (получая завещанное или 

перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) или наследодателем, 

наследственное право, бесспорно, имеет огромное значение. Тем более в свете 

значительного расширения торгово-экономического, научного-технического и 

культурного сотрудничества государств в последние годы, которое сопровождается 

повышением роли международного частного права, а также вызывает необходимость 

детальной теоритической и практической разработки его институтов. 

Перемещение населения из одной страны в другую, в связи с расширением 

всесторонних связей между государствами, влечет за собой возникновение различного 

рода правоотношений, в числе которых значительное место занимают наследственные 

отношения, осложненные иностранным элементом. 

Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что 

наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных 

государств, проживать в разных странах, а также наследуемое имущество может 

находиться в разных государствах». 

Таким образом, важность изучения коллизионных вопросов, связанных именно с 

наследованием по закону, проявляется в том, что большинство людей не только в 

Республике Казахстан, но и в других странах не оставляют завещания, и поэтому чаще 

приходиться прибегать к наследованию по закону. Но даже, если наследодатель оставил 

завещание, оно может быть оспорено его наследниками, и, в случае признания его 

недействительным, имущество завещателя также будет распределяться по нормам о 

наследовании по закону. 

Коллизии законодательств в сфере наследственного права возникают тогда, когда 

отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных 

государств. Применительно к наследованию по закону коллизии возникают при 

определении круга законных наследников и порядка их призвания к наследству, различий 

в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого имущества, при 

приобретении государством выморочного имущества и т.д. 

Коллизионные вопросы наследования по закону привлекают внимание также в связи 

с необходимостью дальнейшего совершенствования правового регулирования, 

регламентации этой области общественных отношений посредством воплощения единых 

путей решения различных проблем, возникающих в рамках этого процесса. 

Новые требования перед юридической наукой ставит и современная 

правоприменительная практика в области наследственных отношений, что вызывает 

необходимость дальнейшего теоретического осмысления правового регулирования 

отношений по наследству. 
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Тҥйін 

Бҧл мақалада заң бойынша шетел элементі бар мҧрагерлікті реттеудің 

коллизиялықӛқҧқықтық мәселелері қарастырылды және оған автор қҧқықтық талдау 

жасаған. 

 

Summary 

In given article are considered questions collision-legal regulation of the inheritance under 

the law, complicated by foreign element. In is given analysis legislation on this subject. 

 

 

ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ НЕМЕСЕ ҚЫЛМЫС ПА? 

 

Тлеуов Т. М.,  

Қайнар Академиясының                                                                                                                         

аға оқытушысы, 

 

 

Мақалада 3d принтерді қолдану арқылы қару жасау мәселелерінің заңды сипаты 

берілген. 3d принтерді қолдану арқылы қару жасау ҥшін қылмыстық жазаға тартудың 

заңға сәйкестігі қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: қару, 3d принтер, жаза, қару жасау, қылмыстық жаза, қару қҧю,  

криминалистика, liberator. 

 

Қaрудың кез келген тҥрімен зaңcыз іc-әрекеттер жacaу ете қaуіпті. Заңға қайшы іс-

әрекетке бағытталған қарулы aдaм, қоғамға әруaқыттa дa oрacaн зoр зиян келтіруі мҥмкін. 

Coндықтaн зaңда ocындaй қылмыстық қҧқықбҧзушылықтар ҥшін қылмыcтық жaуaптылық 

белгілеген. 

Қaрудың, oқ-дәрiлердiң, жaрылғыш зaттaрды және жaрылғыш қҧрылғылaрмен зaңғa 

қaйшы қылмыcтық әрекеттер қoғaмғa қaуіптілігін cипaттaғaндa зaңcыз aйнaлымннaн 

aлынғaн жoғaрыдa aйтылғaн зaттaрды қoлдaну aрқылы aдaм ӛліміне aлып келетін oдaндa 

aуыр қылмacтaрғa келіп coғaды. Coндықтaн зaң шығaрушы қoлдaныcтaғы  зaңнaмaғa 

қoғaмғa қaрcы қылмыcтaрдың бір тҧтac тoбын енгізді, oлaрды aйтып ӛтcек негізінен 

қaруды, oқ-дәрiлердi, жaрылғыш зaттaрды және жaрылғыш қҧрылғылaрды қoлдaну 

ережелерін бҧзу ҥшін қoғaмғa қaрcы қылмыcтaр бoлып тaбылaды. 

Қaзіргі ғылым және техникaның қaрқынды дaмуымен бaйлaныcты қылмыстарды тез 

ашуына ҥлесін тигізетін техниканың және әдістердің дамуымен қатар, кері әсері бар 

технологиялар дамуда. Осындай әдістердің бірі қылмыcкерлердің қaру жacaуының oңaй 

және aрзaн тҥрлерін іздеcтіру нәтижесінде пaйдa бoлады. Oлaрдың бірі 3D принтер 

кӛмегімен қaруды және oның бӛлшектерін жacaу. Ғaлaмтoрдa қaру ҥлгілері бaршылық. 
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Oлaрдың ішінде кӛп aдaмғa әйгілі бoлғaн «Liberator» тaпaншacы, «бacып шығaру» бҧл 

caлaдa кӛп білімнің қaжет етпейді. Тoлық жумыcқa дaйын, қoйылғaн мaқcaтын 

oрындaйтын тaпaншa жacaу ҥшін, oлaрды тек шығaру және әрине жинaу қaлaды.  

Liberator (Либерэйтор)  дҥниежҥзіндегі бірінші тҥгелдей пластмассадан 3d 

принтерінде шығарылатын оқ ататын қару. Қарудың жалғыз ғана бір бӛлшегі - шаппа 

металдан, дәлірек айтқанда шегеден жасалады. АҚШ-та тек қана лицензиясы бар Federal 

Firearms License пистолетті шығаруына болады, бірақ оныңда ӛзінде қару корпусына 

міндетті тҥрде металдан жасалған  блоктың болуы шарт. Пистолеттің қол жетерлігі бары 

ғана 16 бӛлшектен тҧрып, қҧрылымының шекті қарапайымдылығы болып келеді [1]. 

Осыған байланысты АҚШ-тың ресми органдары қару экспортына қайшы келетін 

сайттардан қарудың моделін алуды талап етті. Сонымен қатар 1976 ж. қару туралы заңға 

сәйкестендіру ҥшін пистолетке металл қосылған болатын. Себебі заңға сәйкес 

металлодекторлармен табылмайтын қаруды шығаруға және қолдануға тиым салынады. 

Пистолеттің калибрі АҚШ-та  кең таралған 9*17мм патронға сәйкес шығарылған [2].  

Осындай әдіспен жасалған қару тҥріне қызығушылық танытқандардың тапаншаны 

тәжірибеден ӛткізу нәтижесінде: бҧндай қару ҧзақ қолдануға бомайды, себебі ең он бір рет 

ғана атуға  болатындығы дәлелденді. Тапаншаны осынша рет ату тәжірибелік принтердің 

тек ӛндірістік моделінен жасауынан ғана мҥмкіндік алды. Ал нарықта кӛп тарап, қол 

жетерлік бағадағы ҥйде қолдануға арналған принтерлерден "басып шығарған" тәжірибелік 

нҧсқасы бір атуға жармай қолдануға жарамсыз болып шықты. Осының ӛзі бәрінің қол 

жетерлік дҥние емес екендігі қуантады десе болады.  

Жоғарыда жазылған заманымыздың озық технологиясын қолдану арқылы жасалған 

қарулардың қауіптілігі - бір рет ғана қаруды жасап, қылмыстық әрекет ниетпен қолдану 

ғана емес, қаруға идентификация жасауға болмайды. Пластиктен болғандықтан, қаруды 

жою тез. Сонымен қатар бҧл тҥгел дерлік (шaппacы ғaнa метaллдaн) плacтиктен жacaлғaн 

қaрудың  қoғaмдық қaуіптілігі, ешқaндaй детектoрлaрдың қaруды тaппaйтындығындa, 

cебебі қҧрaмы AБC плacтиктінің ыcтық қҧйюнaн жacaлады. 

Қҧю жолымен металданда басып шығарғуға болады. Тапанша бӛлшектері металды 

тікелей лазермен пісіру арқылы жҥзеге асырылады, осы әдісті қолданумен NASA ракета 

бӛлшектерін басып шығарады. Серіппе бӛлшек жасалады, ал басып шығарғаннан кейін 

тегістеп, бір-біріне қол жолымен кигізіледі.  Осындай принтерлерге 2014 жылы патент 

уақыты бітті, бҧл принтерлер кӛпшілік қол жетерліктей болуы мҥмкін. 

Қазіргі кездегі қaру жacaу ӛркендеуі мҥмкіндігіне байланысты, бҧл қылмыcтар 

қoғaмдa oрын aлғaндықтaн, осы  қылмыc ҥшін жaуaптылық зaңнaмaдa oрын aлып жaтыр. 

AҚШ-тa ocындaй жoлмен жacaлғaн қaрулaрды қoлдaнылуымен қaуіпті қылмыcтaрды 

бoлдыртпaу ҥшін Филaдельфиядa 2013 жылдың 21 қaрaшaсында "3D принтерлермен aтыc 

қaруын жacaуды рҧқcaт етілмейтін турaлы" зaң қaбылдaнды.  

Ҧлыбритaнияның ішкі іcтер миниcтрлігі aтыc қaрулaрын лицензиялaу турaлы зaңғa 

ӛзгертулер мен қocымшaлaр енгізді. Лицензиялaудың жaңa ережелеріне cәйкеc 3D 

принтерлерді қoлдaну aрқылы жacaлғaн қaруды пaйдaлaну, caту, жacaуғa тиым caлынaды.   

Жекеленген қҧқықтық қатынастара зaңнaмa жacaу және тҥcіндірме беру aғылышын-

caкcoндық қҧқықтық отбасына тән тәжірибе болып табылады. Қaрacтырғaн ЗD принтердің 

кӛмегімен қaру жacaуды шектеу ретінде қабылданған заңдар  ocындaй тәжірибенің 

кӛрініcі.  

Қазақстанда қалыптасқан континентальді қҧқықтық жҥйеге сәйкес бҧндай тҥсіндірме 

беру керегі жоқ, себебі қолданыстағы ҚР қылмыстық кодексінің 288 бабына сәйкес: 

"Атыс қаруын, оның жинақтаушы бӛлшектерiн заңсыз жасау немесе жӛндеу, сол сияқты 

оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды немесе жарылыс қҧрылғыларын заңсыз жасау" [3]. 

Сонымен қатар, Қaзaқcтaн Реcпубликacының 1998 жылғы 30 желтoқcaндaғы N 339 

"Жекелеген қaру тҥрлерінің aйнaлымынa мемлекеттік бaқылaу жacaу турaлы" зaңының 1 
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бaптың 5 тaрмaғынa cәйкеc қaруғa "кoнcтрукциялық жaғынaн aлғaндa тiрi немеcе ӛзге де 

ныcaнaны зaқымдaуғa, coндaй-aқ белгi беруге aрнaлғaн қҧрылғылaр мен зaттaр" деген 

тҥсінік берілген.  

Қылмыстардың болдырмауын және аса ауыр қылмыстарды алдын алу мақсатында 

Қылмыcтық кoдекcтің 288 бaбының еcкертуінде ынтaлaдыру нoрмacы бaр: "ocы бaптa 

кӛрcетiлген зaттaрды ӛз еркiмен тaпcырғaн aдaм, егер oның әрекетiнде ӛзге қылмыc 

қҧрaмы бoлмaca, қылмыcтық жaуaптылықтaн бocaтылaды". 

Ӛз еркімен тaпcыру тҥcінігі бoйыншa дәлеліне тәуелcіз тҧлғaнын кӛрcетілген 

қылмыcты ӛз еркімен зaттaрды тaпcыру. Coнымен бірге ӛз еркімен тaпcыру деп 

тaпcырумен қaтaр тҧрғaн oрнын тҧрaлы мәлімдеме беру фaктіcі жaтaды. 

Жоғарыда айтылғанға сәйкес осындай қылмыстық әрекеттердің, оның ішінде - қару 

жасау әдісіне қарамастан заңмен қудалатыны айқын.  Қазақстан Республикасының 

қылмыcтық зaңнaмaлaрынa cәйкеc жacaлу жoлдaрынa қaрaмacтaн, aрнaйы рҧқcaтcыз қaру 

жacaу қылмыcтық әрекет бoлып caнaлып осындай қылмыстық әрекет зaң бoйыншa қaтaл 

қудaлaнaды. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены проблемы правовой оценки  изготовления оружия с 

помощью 3d  принтера. А также рассмотрены соответствие закону  привлечения к 

уголовной ответственности за изготовления оружия на принтере. 

 

Summary 

This article describes the problems of a legal assessment of manufacturing weapons with 

the help of 3d printer . And also considered the relevant law, criminal liability for the 

manufacture of weapons in the printer. 

 
 

ПОЛИЭТНОСТЫҚ ҚОҒАМДА ҦЛТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК 

МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

Еркинбекова М.А., 

психология ғылымдарының кандидаты,  

Қайнар Академиясының  доценті 

 

Әлемде болып жатқан өзгерістер, дәлірек айтсақ әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

идеологиялық арақатынастардың, әскери шиеленістердің көбеюі конфессионалдық және 

ұлттық идеалдардың шеттетілуі, жалпыадамзаттық құндылықтардың бағаланбауы 

көбіне этностар арасындағы қарым-қатынаста шиеленістік жағдайларға 

соқтыратыны белгілі. Осы орайда, тұлға бойында нақты этнос өкілдерінің өзіндік 

ерекшеліктері, тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, құндылық бағдары, ұлттық мәдени 
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қағидалары және этносаралық қарым-қатынас мәдениет негіздерін қалыптастыру 

маңыздылығы артады.  

Түйін сөздер: этнос, қауымдастық, ынтымақтастық, қарым-қатынас, ұлт, 

мәдениет, мінез-құлық, сана-сезім, менталитет, бірдейлік.  

 

Қазақстан секілді полиэтностық мемлекетте этносаралық шиеленістік жағдайлардың  

алдын  алудың бірден-бір жолы – ҧлтаралық қарым-қатынас мәдениетін дамыту. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1999 жылы 21 қаңтарда 

Қазақстан халықтары ассамблеясының бесінші сессиясында жасаған баяндамасында 

моноҧлттық мемлекет қҧру елімізге ҥлкен кедергісін тигізіп, Қазақстан пайдасы ҥшін ӛз 

таңдауларын жасаған басқа этнос ӛкілдерін ӛзекке тепкенмен тең болатындығын тілге 

тиек ете отырып, халықтарды ӛзара бірлікке, ынтымақтастыққа, достыққа, 

толеранттылыққа  шақырды. Олай болса, ҥстіміздегі жылдың Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының жылы деп жариялануы - бҥгінгі таңдағы ӛзекті  мәселелердің бірі – 

«ҧлтаралық қарым-қатынас» мәдениетін қалыптастыру, дамыту болып табылады.  

Әлеуметтік ғылымдардың ӛзекті мәселелерінің бірі – ҧлтаралық қарым-қатынас 

процестерін зерттеу болып табылады. Еліміздің әр тҥрлі аумақтарында жҥргізілген, кеңес 

этносоциологтарының зерттеулері кӛрсеткендей, тҥрлі ҧлт ӛкілдері арасындағы қарым-

қатынас процесі, олардың арасындағы қатынастардың қалыптасуы шешуші деңгейде 

кеңестік қоғам дамуының жалпы факторларының әсеріне байланысты. Осы тҧста, нақты 

бір республика, елді мекендерге тән спецификалық ерекшеліктер әсерінің басымдығы да 

қатар тҧрады 1, 49-б.. 

Ҧлтаралық қарым-қатынас мәселесі қазіргі кезеңде кӛптеген философия, 

әлеуметтану, педагогика, психология ғылымдары ғалымдарының қызығушылығын оятуда. 

Қарым-қатынас - әр бір политҧлғаны дамыту ҥшін қажетті шарттардың бірі, ӛйткені 

қарым-қатынассыз адамзат қоғамының пайда болуы мен дамуы мҥмкін емес. Ҧлтаралық 

және жалпы қарым-қатынас  мәселелерін зерттеуде Э.Бэрнс, Д.Карнеги, С.Дерябо, 

А.А.Леонтьев, С.А.Арутюнов, Э.А.Баграмова, Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, М.И.Станкин, 

М.С.Каган, В.А.Кан-Калик, Х.Т.Шерьязданова, Қ.Жарықбаев, Ә.Алдамҧратов, 

С.М.Жақыпов және т.б. кӛптеген ғалымдар елеулі табыстарға, жаңалықтарға қол жеткізді. 

Адамдардың бір-бірін тҥсінуде табыстарға қол жеткізу жолдарын, тҧлғаралық қарым-

қатынас процесін зерттеу қажеттілігіне байланысты ХХ ғасырдың 20 жылдарының бас 

кезінде ғылыми әдебиеттерде «коммуникация» ҧғымы қолданыла бастады. Қазақшаға 

аударғанда «байланыс» ҧғымын білдіреді, яғни адамдар арасындағы тікелей байланыстың 

барлық формаларында кеңінен қолданыла береді. Коммуникацияның іскерлік, 

педагогикалық, тҧлғааралық, этносаралық және т.б. да тҥрлері бар. Мәдениаралық 

коммуникация тҥрлі мәдени тҥйісулер және мәдениет ӛкілдерінің тҧлғааралық қарым-

қатынасына тең ҧғым. Себебі, тҧлғааралық қарым-қатынас барысында тҥрлі мәдениет 

ӛкілдерінің тӛл ҧлттық сана-сезімі жоғарылай тҥседі, ӛзара ақпарат, тәжірибе  алмасу 

процестері жҥзеге асады. Қоғамдық-тарихи әдебиеттерде «ҧлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті», «мәдениаралық коммуникация» ҧғымдары ХХ-ғасырдың 80-ж. басынан 

қолданысқа енгізіле бастады.  

Осы тҧста отандық зерттеуші С.С.Серікжанова айқын полиэтностық және 

поликонфессиялық қҧрамы бар мемлекет ретіндегі Қазақстан ҥшін әлеуметтік 

тҧрақтылыққа қол жеткізу және оны нығайту, тҧлғалар, жеке әлеуметтік топтар және 

қоғам мҥдделерін ҥйлестіру міндеті этностық қауымдастықтардың ӛзара әрекеттесуінің 

ҧтымды тҥрлерін этносаралық ӛзара қарым-қатынасқа тҥсу мәдениетін жоғарылату 

мақсатымен тығыз байланысты 2, 14-б.  деп пайымдайды,  ал ресейлік бірқатар 

ғалымдар қазіргі ӛмірлік жағдайлар кӛрсеткендей, дамушы полимәдени қоғамда адами 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

40 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

ӛзара қатынастардың ең әлсіз тҧстары этностық және этностық бірдейлік болып табылады 

3, 82-б. деген қағидаға тоқталады.   

Жалпы этникалық аумақтағы қарым-қатынас, ҧлтаралық қатынас мәдениетінің 

кӛрсеткіштерін анықтау тҧрғысында, сонымен қатар тҥрлі әлеуметтік-саяси жҥйелердегі 

ҧлтаралық қарым-қатынас мәселесі кӛптеген зерттеуші-ғалымдардың: А.В. Авксентьев, 

Т.Ю.Бурмистрова, Н.Н.Гасанов 4, 233-б, Л.М.Дробижева және т.б. еңбектерінде кӛрініс 

береді. Осы тҧрғыда Л.М.Дробижева қарым-қатынас қҧрылымын толық қарастыра 

отырып, ҧлтаралық қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық астарларына талдау 

жасайды. Ал Т.Ю.Бурмистрова және О.А. Дмитриевтің еңбектерінде қоғамдық ӛмірдің 

тҥрлі аумақтарындағы ҧлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні, процестің 

қалыптасуы және қызметі туралы қарастырылды. 

Аталмыш мәселелер аумағын терең зерттеумен ҧлттық психология ғылымы 

айналысатыны баршаға мәлім. Яғни, ҧлттық психология белгілі бір этностар, олардың 

шығу, қалыптасу, даму, ӛзгеріске ҧшырау және т.б. қҧбылыстарын зерттей отырып, 

этникалық мәселердің шығу себептерін анықтау, тҥзету, алдын алумен айналысады. 

Ҧлттық психология қҧбылыстарының қалыптасу факторларын ғалым В.Крысько ӛзінің 

«Социальная психология в схемах и комментариях» деген еңбегінде кӛрсетілгендей саяси-

әлеуметтік және экономикалық дамудың әсерінен ҧлттық психика мінездемесінің 

ерекшеліктері қалыптасады, себебі бҧл ерекшеліктер қоғамдық және ӛндірістік 

қатынастарға тәуелді. Бҧлардың ерекше кӛріністері әр мемлекеттегі этностық бірлік 

ӛкілдері санасының дамуына ерекше белгі қалдырады  5, 111-б.. 

  Этностық бірліктің тарихи дамуы – кӛптеген ғалымдардың пікірі бойынша, 

ҧлттық психиканың кӛрінісі мен қызметі, оның ерекшеліктерінің туындауы сыртқы және 

ішкі атрибуттарымен анықталады, оның ӛкілдерінің психикасының ерекшеліктері, ӛмір 

сапасының тасымалдануы заңды қҧбылыс болып табылады. 

Этностық бірліктің жасы – адамдардың ҧлттық психикасының ҧзақ қалыптасу 

куәгері, оның даму келешегінің болашағы немесе деградациясы.  

Ұлтаралық қатынастардың сипаты және ондағы тарихи дәстҥрлер ҧлттық санаға 

және ӛзіндік санаға, басқа ҧлтқа қатынасындағы сезім кӛріністірінің динамикасына әсер 

етеді. 

Этностық бірліктің мәдени дамуы – адамдардың ҧлттық психикасының негізгі 

сапалық мінездемесі, қоршаған ортаны арнайы эстетикалық, моралдық және адамгершілік 

тҧрғыда қабылдауы. 

Этностық бірліктің тілі мен жазуы – этнос ӛкілдерінің ойлау ерекшеліктерін және 

дҥниетаным деңгейлерінің, кӛзқарас ерекшеліктерінің кӛрсеткіші. 

Этностық бірлік ӛкілдері, әдетте, мына белгілермен: 

- тарихи дамуы; 

- территориясы; 

- тілі; 

- мәдениеті; 

- психикалық ділі бар адамдар жиынтығы болып тҥсіндіріледі. Этностық бірлік 

ӛкілдерінің ӛзінің тҧтастығын сезінудегі оның кӛрінісі  - «біз» деген тҥсінік.  

Р.Г. Абдуталипов ӛзінің «Адам. Ҧлт. Қоғам» атты еңбегінде, ҧлтаралық қарым-

қатынас мәдениеті кез-келген ҧлтаралық қатынастар аумағының қажетті атрибуты бола 

тҧрып, ӛз табиғатына сай қоғамның рухани ӛмірінің феномені, яғни ҧлтаралық 

қатынастардың адамгершіліктік, моралды-саяси мәнінің арнайы кӛрінісі болып 

табылатынын кӛрсетеді 6, 143-б..  

Жалпы ҧлтаралық қарым-қатынас мәселесі туралы тілге тиек еткенде, қарым-

қатынас процесі  міндетті тҥрде «топ», «ҧжым» «политоп» деген ҧғымдармен тікелей 
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байланысып жатады. Ресейлік Ю. Данилевич ӛзінің ҧлтаралық қатынастарды зерттеуге 

байланысты ғылыми жҧмысында ҧлтаралық қарым-қатынастардың пайда болуына 

байланысты ӛз ойын былайша білдіреді: «сауда-саттық және мемлекеттер арасындағы 

соғыстар нәтижесінде пайда болған ҧлтаралық қатынастар, адамдардың ӛзіндік ҧлттық 

психикалық ерекшеліктерінің бекуіне әсер етті. Капитализмнің дамуы,  яғни ҧлттың толық 

қалыптасуы барысында әр ҧлт ӛкілдері психологиясы ӛздеріне тән спецификалық 

кӛрінісіне ие болды».  7, 6-б.  

Ал психолог-ғалым Л.К. Кӛмекбаеваның пікірінше, «кӛп ҧлтты мемлекеттегі 

кҥнделікті қарым-қатынас процесінде этнопсихологиялық факторларды ескеріп, қҧру 

қажет. Бӛтен халықтар мәдениетінің этнопсихологиялық тҧрғысымен танысуы – олардың 

ӛзінің сол халыққа тиістілігін жете тҥйсінуі жақсы тҥсінуге алып келеді» деген ойын 

ортаға салады 8, 17-б.. Осы тҧрғыда, ҧлтаралық қарым-қатынас мәселесін терең зерттеу 

ҥшін, алдымен «этнос»  ҧғымының мәнін ашу қажеттілігі туындайды. 

Этнос және ҧлтаралық қарым-қатынас мәселелерін зерттеуде  С.А.Арутюновтың, 

Э.А.Баграмовтың, Ю.В.Бромлейдің, Л.Н.Гумилевтің және т.б. кӛптеген ғалымдардың 

этнологиялық теориялары этносаралық қатынас мәнін терең тҥсініп және аталмыш 

процестің ерекшеліктерін анықтауда маңызды орын алады. 

Мәселен, Л.Н. Гумилев 9, 285-б. этносты географиялық, табиғи қҧбылыс ретінде 

қарастырады. Оның пікірінше «этнос»: «қайталанбас мінез-қҧлық стереотипі мен ерекше 

ішкі қҧрылымы бар, басқа да сәйкес топтарға ӛзін қарсы қоятын динамикалық жҥйе». 

Сонымен қатар, этностың негізгі белгілеріне ол ӛзіндік сана мен мінез-қҧлық стереотипін 

жатқызады және этностық ерекшеліктер индивидте туа емес, әлеуметтену процесінде 

қалыптасатынына тоқталады.  Дегенмен кеңестік дәуірде А.Ю.Бромлейдің этностық 

теориясын жақтаушылар басымырақ болған. Ғалым этносты  белгілі бір аумақта тарихи 

қалыптасқан, ортақ тілі, мәдени және психикалық ерекшеліктерімен айқындалатын 

адамдардың тҧрақты бірлестігі ретінде қарастыра отырып, этносты – кең мағынада 

«әлеуметтік организм» терминімен байланыстырады  10, 58-б..  

Ал  әлеуметтану ғылымында «этнос» ҧғымына: «этнос – белгілі бір сыртқы тҥр-

келбеттің ортақ белгілері, сондай-ақ біршама қалыпты мәдениет және тіл белгілері, мінез-

қҧлық, қоғам және басқа ҧлттар мен нәсілдерге ҧқсайтын адамдар тобының тарихи 

қалыптасқан бірлестігі, одағы» деген анықтама беріледі 11, 107-б.. Тарихи этнологиялық 

бағытта «этнос» ҧғымы  айрықша полиэтникалық және жалпы әлеуметтік заңдылықтарға 

тәуелді ерекше әлеуметтік жҥйе туралы сӛз қозғалғанда қолданылады. Аталмыш 

заңдылықтар этностың табандылығын қамтамасыз ететін ішкі механизмдері мен  этнос 

мҥшелерінің мәдени келбеті мен мінез бітістерінен кӛрініс береді.  

Этнос:   

 этностың барша ӛкілдеріне тән анықтаушы мінездік және коммуникативтік 

модельдермен; 

 этностық ішіндегі жекелеген топтарға тән мінездік, коммуникативтік, қҧндылық-

бағдарлық, әлеуметтік-саяси модельдер мен мәдени элементтермен ерекшеленеді.  

Қазіргі уақытта кӛп адамдар этнос, ҧлт, ҧлттық мемлекет деген ҧғымдарды жете 

тҥсініп, ара-жігін ажырата бермейді. Этнос – қоғам мҥшелерінің шығу тегіне қарай 

топтасқан этникалық тҥбі бір адамдар тобы. Ал «ҧлт» ҧғымы ХVІІІ ғасырдың аяғында 

пайда болған анықтауыш, саяси тҥсінік. Оның этноспен байланысы бар. Бірақ мҥлде басқа 

ҧғым. Мысалы, Франция, Ҧлыбритания, АҚШ-та ҧлт пайда болды. Алайда оларда 

этникалық принцип алдыңғы қатарға шыққан жоқ. Олар этникалық емес, саяси принцип 

бойынша бірікті. Ол қандай саяси принцип? Мысалы, ХVІІ ғасырдан бері тоқтаусыз 

ағылып жатқан мигранттардың отаны қырық қҧрау ҧлттардан қҧралған Американы бір 
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ҧлт қылып біріктіріп тҧрған саяси принциптер – либералды идеология, азаматтық қоғам, 

демократиялық қҧндылықтар. 

Кӛрнекті тарихшы-этнограф Лев Гумилев: «этнос дегеніміз – жер бетіндегі белгілі 

бір тіршілік аймағы мен әлеуметтік аймақтың бірлігінде жатқан, салт-дәстҥрі, тҧрмыс-

тіршілігі, шаруашылық кәсібі, мінез-қҧлқы, тілі мен мәдени мҧрасы бір халықтар тобы» 

9, 13-бет. - деген анықтама береді. 

Қазақстандық ғалым С.Қалиев ӛзінің «Қазақ этнопедагогикасының теориялық 

негіздері мен тарихы» атты еңбегінде «этнос» ҧғымы мен оның пайда болу 

заңдылықтарына тоқтала келіп, «әр ҧлттың ӛзіне тән мінез-қҧлық қҧрылысы ҧрпақтан-

ҧрпаққа кӛшкен сайын ӛзгеріп отырады. Ол – этностың ҥнемі әлеуметтік дамуда 

болатындығының айғағы» деген пікір білдіреді. 12, 13-б.. Сонымен бірге, «этнос» 

гректің – etnos – тайпа, халық деген сӛзінен шыққан. Ғылымда «халық» терминінің 

орнына «этнос» термині орынды қолданыла бастады. Бҧл термин этностың негізгі тарихи 

тҥрі – «тайпа», «ҧлыс» («народность»), «ҧлт» ҧғымын тҥгел қамтиды. Сондықтан «этнос» 

терминін қолдану қолайлы екендігін айтады 13, 10-б..  

Жалпы кӛптеген этнограф-ғалымдар мен зерттеушілер қай этностың болмасын ҧлт 

болып қалыптасуы ҥшін тӛмендегі  факторлар қажет деген тҧжырым ҧсынады:  

- оның қҧрамына енген адамдар отбасының материалдық тҧрмыс жағдайлары; 

- территориясы мен экономикалық ӛмірі; 

- тілі мен мәдениеті; 

- сол ҧлтқа тән кейбір психологиялық-этникалық ерекшеліктері. 

Әр этностың ӛзіндік этникалық ерекшелігіне тән психикалық қҧрылымы болатыны 

белгілі. Олар: ҧлттық сезім, салт-дәстҥрлер және ҧлттық мінез.    

«Қазақстандық жалпыҧлттық идея: мәні, мақсаты, қалыптастыру технологиясы» 

атты еңбектің авторлары «этнос» терминін екі мағынада тҥсіндіруге тырысады: 

біріншіден, этникос; екіншіден, этноәлеуметтік организм. Бір этникосқа ӛз елінің 

ауқымынан тысқары жерлерде тіршілік етуші сол этностың барлық топтары жатады. Ал 

этноәлеуметтік организм міндетті тҥрде ҧлттық мемлекетпен ҥзілмес бірлікте. 13, 13-б.. 

Ю.В.Бромлейдің қағидасы бойынша: «адамзат – ол халықтар».  Осы  қағидаға 

байланысты ХХ ғ. екінші жартысында  басылым беттерінде «этнос» мәселесіне 

байланысты ғылыми жарияланымдар кӛптеп шыға бастады 14, 5-40-б..  Бҧл мәселе, 

кеңестік дәуір кезеңінде этникалық факторларға баса назар аударылмауына тікелей 

байланысты болды. Сондықтан, «этнос», «этникалық»  терминдерін А.В.Сухарев, 

В.В.Тихомин, А.А.Шапорева сияқты ғалымдар  жаңа ҧғымдар қатарына жатқызады, ал 

негізінде аталмыш ҧғымдар алғаш рет Оксфорд сӛздігінде 1972 ж. тіркелді 15, 37-50 б..  

Жалпы алғанда, этнос – этникалық ӛзіндік сананың ықпалынан, алдымен, этникалық 

тиістіліктен, сананың констатациялау іс-әрекетінен қҧралады. Ҧлттың пайда болуы – 

объективті тарихи дамудың нәтижесі емес, ҧлттық, тілдік, территориялық, мәдениеттік 

қауымға индивидуумдардың психикалық (саналы не санасыз) іс-әрекет ӛнімі ретінде 

ҧғынылады.  

Кӛтеріліп отырған мәселе бойынша әдебиеттерге шолу жасау ғылыми зерттеулердің 

мына бағыттарын кӛрсетті: этностар ӛмір сҥру барысындағы мекен ететін жері рӛлі 

мәселесі негізі туралы П.И.Кушнер, этностардың тарихи типологиясын С.А.Токарев, 

этникалық қауымдастықтың мәселесі мен этникалық сана-сезімді М.Г.Левин, этностың 

биологиялық даралығын Л.Н.Гумилев, этностың мәдени ерекшелігін Н.Н.Чебоксаров,  

этнос мҥшелерінің эндогамиялық тектестігін Ю.В.Бромлей, этностың территориялық 

және экономикалық байланысын В.И.Козлов, этнос аралық синхронды және диахронды 

байланыстардың маңызын С.А.Арутюнов, этнос аралық кірігу немесе ассимиляция 
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жайында В.К.Гарданов, И.С.Гуревич сынды ғалымдардың еңбектері «этнос» сӛзінің мән-

мағынасын анағҧрлым тереңдете тҥседі.  

Ал, Қазақстан Республикасының кҥрделі этносаяси қҧрылымына зерттеуші 

Әбсаттаров Р.Б. тӛмендегідей нақты ғылыми анықтама береді: «Қазақстан 

Республикасының этносаяси қҧрылымы дегеніміз – ҧлтаралық қатынастың және бірыңғай 

мемлекеттің кӛп ҧлтты қҧрамын қҧраушы дос пейілді ҧлттар, ҧлыстар, ҧлттық және 

этникалық топтардың ӛкілдері арасындағы қатынастардың жиынтығы мен әлеуметтік-

этникалық қауымдастықтардың жиынтығы мен әлеуметтік-этникалық 

қауымдастықтардың дамуын ҧйымдастыру жолдары болып табылады» 16, 10-б.. 

Ал Л.А. Алиеваның кӛзқарасы бойынша, белгілі бір мәдениетке бекіген 

қҧндылықтар, адамгершілік-этикалық ҧстанымдар жҥйесі нақты бір этнос мҥшелерін 

топтастыруда оларды қоршаған шындықтың, соның ішінде әлеуметтік объектілердің 

маңызды негіздерін шарттастырады. Бҧл топтастырулар қандай да «координаттар 

кестесін» қҧрады, оның жҥйесінде адамдар ӛздерін және ӛзгелерді қабылдайды, таниды 

және бағалайды 17, 9-б..  

Ал этносаралық ӛзара белсенді әрекеттесу жағдайында тҥрлі мәдениет типтері мен 

психологиялық реттелудің этникалық механизмдерінде қарама-қайшылық туындайды. 

Бҧл әр индивидтің осы механизмдерді талдаудан ӛткізуге жағдай жасайды. Тҥрлі типтегі 

мәдениеттердің қарама-қайшылығы нәтижесінде тҧлға образының қоғамнан бӛлінуі 

жҥреді, тҧлғаның ӛзіндік бағалауы қоғамға қарама-қайшы жҥйе ретінде қалыптасады. 

Полимәдениетті және полиэтникалық ӛзара әрекеттесу жағдайында адамның бағыты, 

қҧндылық бағдары және басқа да тҧлғаның базистік сипаттамалары ӛзгереді 18, 12-б..  

Жалпы басқа этникалық топ ӛкілдерімен қарым-қатынасқа тҥсу екі деңгейде жҥзеге 

асуы мҥмкін: тҧлғаралық, яғни мҧнда әр тҥрлі этникалық топ ӛкілдері бірлесіп ӛмір сҥру 

жағдайында, тіл білімі маңызды болып саналатын бірлескен әрекетте ӛзара тікелей 

байланысады және топаралық, ал мҧнда қарым-қатынас аудармашы арқылы жҥзеге асады. 

Қарым-қатынастың осы екі деңгейінде әлеуметтік қабылдау екі механизмдердің - 

тҧлғааралық және топаралық – кӛмегі арқылы жҥзеге асады. Бҧдан ӛзге бҧл жерде 

жыныстық және жас ерекшелігі факторларын ескеру қажет 19, 16-б.. Сонымен қатар, 

осы ойды толықтырушы А.П.Оконешниковнаның пікірі бойынша, тҧлғаның 

әлеуметтенуінде оның ішкі реттеуші маңызды механизмдері: ӛзіндік сана, тҧлғаның 

бағыттылығы және қатынасы, сонымен қатар олар этносаралық қабылдаудың ӛзіндік және 

психологиялық мазмҧны мен адамдардың бір-бірін тҥсінуінің шарты болып табылады 20, 

9-б..  

Ал В.С.Агеевтің пайымдауынша, адам ӛзге этникалық ортаға тҥскенде, ол ҥшін 

қойылған жаңа мәдени қойнау алдында ерекше қиындыққа тап болады, ӛйткені басқа 

мәдениет кӛбіне  «жазылмаған»,  тіркелмеген мәтін, заң, ереже және т.б.  ретінде болып 

табылады, бірақ барлығы тек бейресми, дәстҥрлі каналдар, «әлеуметтік кӛрсеткіштер» 

арқылы тасымалданады. Туған ортасына қарай жаңа этникалық мәдениет ортаның негізгі 

айырмашылықтарын тҥсінбеу, әрине, дезадаптацияға, этносаралық ӛзара әрекеттесудің 

қҧрылымының деструкциясына және оның қҧралдық  (іскерлік), экспрессивті (тҧлғалық) 

аспектілерінің бҧзылуына әкеп соғады 21, 40-41 б..  

Қазақстан жағдайында этнос пен мәдениет саласының әр тҥрлі мәселелерін 

зерттеген ғалымдар А.Сейдімбек, Г.К.Шалабаева, Ж.К.Каракузова, Ж.О.Артықбаев, 

ҧлттың табиғатын А.Айталы т.б.; ал психологиялық жағынан Қ.Б.Жарықбаев, 

С.М.Жақыпов, М.Итбаев, О.Х.Аймағанбетова және шетелдік ғалымдар З.Фрейд, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, Б.Г.Ананьев, Л.С.Рубинштейн, А.Г.Ковалев, 

М.С.Коган, Г.М.Андреева, А.Г.Асмолов және т.б. қарастырған.     
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Аталмыш зерттеу жҧмыстарында «этнос» және «этнос аралық қарым-қатынас» 

мәселесі жан-жақты зерттелінген. Мәселен шетелдік Краусс, Роттер, Хейдер және тағы 

басқа да кӛптеген зерттеуші-ғалымдар тҥрлі әлеуметтік-экономикалық және этникалық 

топтардағы балалардың коммуникативтік іскерліктерінің дамуын зерттей отырып, 

бақуатты топ тҧрғындары балаларының нәтиже кӛрсеткіштеріне қарағанда, әлеуметтік-

экономикалық жағдайлары әлдеқайда басым топтарда ӛте тӛмен болатынын анықтады 

22. Ал бірқатар ресейлік ғалымдар мәдени аралық айырмашылықтарды зерттеудің 

әдістемелік тәсілдері ХХ ғасырдың бас кезінен жҥргізіліп келетіні белгілі. Ғалымдардың 

мәдени аралық кеңістігіне шығу әрекеттері әдістемелерді дамытудың магистралды 

бағытын анықтады 23. Сонымен қатар бірқатар зерттеушілер мәдениет модернизациясы 

деңгейін бағалау критериилеріне: 

1. тҧрғылықты жерін (қала не ауыл жағдайында); 

2. кәсіби әрекетін (этникалық топ ӛкілдерінің еркшеліктеріне қарай қай кәсіби 

әрекетпен айналысатыны); 

3. салт-дәстҥрлері; 

4. тҧрмыстық жағдайын; 

5. отбасы типтерін (отбасындағы бала саны, отбасындағы әйел не еркектің орны); 

6. бос уақытын ҧйымдастыру ерекшеліктерін; 

7. білім деңгейлерін; 

8. әлеуметтік-тҧрмыстық деңгейлерін; 

9. тағамдар таңдау ерекшеліктерін; 

10. қарым-қатынас шеңберін; 

11. ӛз тілін білуі және ӛз мәдениеті бойынша қҧзыреттілігін жатқызады. 

Және де «негативті ҧжымдық бірдейлік (этникалық, мәдени) жағымсыз басқа мәдени 

не этникалық топ ӛкілдеріне деген қатынастарымен байланысты» деген пікіге тоқталады 

24, 70-б..    

Келесі бір зерттеу жҧмыстарында, этникалық  сана-сезімді қалыптастыруда 

танымдық іс-әрекеттің маңызы зор, бір этностың этникалық санасы, екінші этностың ол 

туралы конституциялық ерекшелігін ғана емес, сол сияқты эмоционалдық-аффектілік 

қатынасын, яғни сол этнос туралы оң, теріс немесе бейтараптық бағасын кӛрсетеді. Бҧдан 

біз полиэтникалық жағдайдағы оқу процесінде танымдық іс-әрекетке кірісетін 

студенттердің санасында белгілі бір этнос жӛнінде жаңсақ нанымдардың пайда болып, 

ӛзара әсер мен ӛзара әрекет арқылы ӛзгеріп отыратындығын байқаймыз  29, 12-б.. 

Қазіргі кезде ҧлттық қҧндылықтарды жандандыру мен жалпы халықтың этностық 

санасын оятудың қандай маңыздылығы бар? Қоғам ҥшін, тҧлға дамуында ол қандай 

қызмет атқарады деген сауалдар туындауы мҥмкін. Бҧл сауалдарға байланысты тӛмендегі 

тҧжырымдарды ҧсынуға болады: 

біріншіден, этностық ӛзіндік сана ҧлттылықты сақтап қалудың, оны одан әрі 

ӛркендетудің амалды болып табылады; 

екіншіден, этностық ӛзіндік сана мен этномәдени сәйкестілік жеке индивидтің 

тіршілігі ҥшін, оның тҧлғалық дамуы ҥшін ҥлкен мәнге ие. Ҧлттық сәйкестену немесе ӛзін 

белгілі-бір ҧлттық топпен бірдейлендіру – тҧлғаның топтық тиістілік негізінде ӛзін-ӛзі 

анықтауының әмбебап әлеуметтік-психологиялық процестерінің бір тҥрі. Ол адамға 

қауіпсіздік сезімін, ӛзіне-ӛзі сенімділігін тудырып, ӛзін белгілі-бір этностық қауымның 

мҥшесі ретінде саналуына, ӛз этносымен тҧтастығын сезінуіне ықпал етеді, және осының 

нәтижесінде ол әрбір тҧлғаның ӛзін-ӛзі еркін жҥзеге асыруына қолайлы жағдайлар 

туғызады; 

ҥшіншіден, ҧлттық ӛзіндік сана тҧлғаның жекедара, шығармашылық дамуына да 

қолайлы жағдайлар туғызады. Сондай-ақ, халықтың қоғамдық санасында бекітілген 
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ҧлттық қҧндылықтар мен ҧлттық мҥдделер табылады. Бҧл жағдайларда мотивациялық-

фондық ҧлттық-психологиялық   ерекшеліктер адамдарды барлық жақтан ӛте тиімді 

әрекеттер мен қылықтарға жҧмылдырып, ӛте белсенді тҥрде кӛрінеді; 

тӛртіншіден, позитивті этностық жаңсақ нанымдардың негізінде қалыптасатын 

позитивті  этномәдени сәйкестілік тҧлғаның полиэтностық ортада бағдарлана алуының, 

этносаралық ҥйлесімді ӛзара қарым-қатынас пен тиімді ӛзара әрекеттестікті жҥзеге 

асыруының маңызды жағдайы болып табылады. 

Этностық  қарым-қатынастың нәтижелі болуын қамтамасыз етуде бірқатар маңызды 

факторларды ҧмытпауымыз қажет. Олар: 

- этникалық бағыт-бағдар – адамның басқа ҧлт ӛкілдерінің ерекшеліктерін 

қабылдауға дайындығы, нақты жағдайда осыған сәйкес әрекет жасауы  ; 

- эмпатия - ӛзге адамдардың жан дҥниесінің қыры мен сырына қанық болудың 

арқасында оған жанашырлық білдіру, оның қуанышы мен сҥйінішіне ортақтасу, бҧларды 

ӛз басында кешіргендей халде болу; 

- этностық ауызбірлік – этностық қауымдастықтағы адамдардың ӛзара 

ынтымақтастығы.  

Аталмыш факторларды дҧрыс бағытта дамытқан жағдайда ғана зерттеу 

жҧмысымыздың алғашқы бӛлімінде қарастырып ӛткен, қарым-қатынастың 

«синтоникалық» моделіне қол жеткізуге болары анық.   

Ойымызды қорытындылай отырып, қарым-қатынас адам ӛмірінде ауадай қажет әрі, 

ӛз бетінше белсенді әрекет ету формасы ретінде жҥзеге асырылады. Бірақ кӛп 

жағдайларда тәжірибелік әрекеттерге кіріктіріледі, себебі  белсенді, жан-жақты қарым-

қатынассыз ол мҥмкін болмас еді. Адам дамуы, оның тіршілік етуі, оның айналамен 

байланыс жасауы қарым-қатынассыз мҥлде мҥмкін емес. Сонымен қатар, 

«коммуникативтік кәсіп» субъектілерінің, яғни соның ішінде полимәдениетті ҧжымдарда 

жҧмыс атқаратын педагогтардың қарым-қатынас жасай білу қҧзыреттіліктерін дамыту 

мәселесіне баса назар аудару қажет. Қазақтың ҧлы ақыны, философы Абай Қҧнанбаев: 

«адам ӛміріндегі ең ғажайып нәрсе – оның басқа адамдармен қарым-қатынасы» деген 

қағидасы қарым-қатынастың адам ӛміріне ӛте қажет екендігінің дәлелі. 
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Резюме 

В статье рассматривается о факторах формирования толерантной полиэтнической 

среды, а также особенности формирования культуры межнационального общения в 

многонациональном регионе.  

 

Summary 

In the article examined about the factors of forming by tolerant poly ethnic environment, 

and also feature of forming of culture of international communication in a multinational region. 
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Жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік мәселесінің мәні 10-12 

жаста жалпы қабылданған психологиялық кезеңдерге қарсылық білдіруден  туындайды. 

Жалпы әдебиеттерді талдауда жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік 

ерекшеліктерін анықтайтын психологиялық факторлар, шарттар, механизмдер әлі 

толық зерттелмегендігін көрсетті.  

Түйін сөздер: жеткіншек, тәуелділік, мінез-құлық, компьютер, ойындар.  

 

Ел басымыз Н.Назарбаев ӛз жолдауында: «Жаңа жағдайға сай біздің бәрімізді 

алаңдататын мәселе - білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық 

ӛмірдің барлық саласында ҧлттық және дҥниежҥзілік қҧндылықтарды қабылдауға 

қабілетті рухани және әлеуметтік адамгершілік мҥмкіндігі мол тҧлғаны қалыптастыру 

болып табылады» деп атап кӛрсетті. Демек, Қазақстанның даму қарқыны жыл санап 

екпінді серпін алып келе жатқаны ӛз елімізде ғана емес, әлемдік деңгейде де ашық 

айтылып отыр [1].  

Бҥгінгі таңда технологияның қарқынды даму ғасырында адам мінез-қҧлқынында, кӛп 

жағдайда жасӛспірімдер мен жеткіншектер арасында әртҥрлі мінез-қҧлық 

ауытқушылықтары байқалады. Олар: девиантты, аддиктивті, конфликті, деликвентті т.б. 

Мҧндай топтарды психологияда «Қауіп тӛндіретін топ» немесе «Қауіп топтары» деп атап 

жҥр. Мінез-қҧлық ауытқушылықтарының ерекшеліктерін анықтауға байланысты тҥрлі 

кӛзқарастар, тҧжырымдамалар, ғылыми теориялар тәжірибеде қолданылып, зерттеу 

жҧмыстары жалғасуда. Мінез-қҧлық ауытқушылықтары бӛліну тҥрлеріне қарай жеке – 

жеке топтастырылған [2]. 

XX ғасырдың соңынан бері жеткіншектер мен жастардың қандай да бір іс-әркетке 

тәуелділік мәселелері мен олардың салдарын анықтауға бағытталған психологиялық-

педагогикалық, медициналық тексерулер аясы дами бастады. Қазіргі таңда  психология 

ғылымында адамның мінез-қҧлқы және оның даму ерекшеліктері негізгі әдіснамалардың 

бірі ретінде тіректелу мәселесі туындап отыр. Соған қатысты мінез-қҧлықтың 

дамуындағы теориялық негіздерді, психологиялық механизмдерді, мінез-қҧлық 

ерекшеліктерін, оның деңгейлерін ықпалдастыра зерттеу қажеттілігі туындады. 

В.В.Гульдана, В.Ю.Завьялова және т.б. жҧмыстарында психобелсенді заттарды қолдану 

себептері, шарттары, факторлары қарастырылады. С.В.Березина, Е.А.Назарова, 

В.Е.Рожнова, Т.Н.Рыбакова, О.В.Шапатина және т.б. зерттеулерінде тәуелділік мінез-

қҧлқының пайда болуы жайлы қарастырылған. В.С.Битенский, П.Б.Ганушкин, А.Е.Личко, 

И.П.Пятницко, Б.Г.Херсонск, А.Е. Войскунский, Ю.М. Евстигнеева, М.С. Иванов, O.K. 

Тихомиров, А.Г. Шмелев және т.б. зерттеулерінде тҧлғаның преморбтық қҧрылымы 

сипатталады [3, 4, 5]. 

Егер 70-80 жылдары мектептегі білім берудің мазмҧнын талдауда, негізгі кӛңіл 

аударылған мәселе - оқушыларды компьютерді меңгеруге айрықша ҥйрету болса, ал 90-

жылдардың басында жаңа ақпараттық технологиялар әлеуметтік-мәдени талдауда ӛзіндік 

логикалық ойлауды талап етті. 

Басқаша айтатын болсақ, жаңа ақпараттық технологиялар тек қана ақпаратты  сақтау, 

ӛңдеу, аттандыру тәрізді қҧрал ретінде қолданылмайды, ол мәдени қҧрастырғыш рӛлге ие 

болды, себебі оның негізінде ӛзіндік спецификалық мазмҧнымен ерекше әлеуметтік-

мәдени орта қалыптасты. Нәтижесінде, жеткіншек жаста оқушыларға қатысты 

компьютерлік орта сҧрақтарының  шешімі кҥрделі мәселеге айналды. 

Сонымен қатар, соңғы уақытта жеткіншек жаста компьютерді қолдану сҧрақтарын 

анықтауға арналған зерттеулер жҥргізілгендігін атап ӛткен жӛн (Ю.Д.Бабаева, 

Е.П.Белинская, А.В.Войcунский, А.Е.Жичкина, В.С.Собкин, А.В.Хворостов, және т.б.).  

Алайда жеткіншектердің компьютерлік ойын іс-әрекетіне шамадан тыс кӛңіл 

аударуларына себеп болған жеткіншектік субмәдениет және кӛптеген басқа да факторлар 
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компьютерлік ойындарға тәуелділік мәселесі әзірге ғылыми зерттеулер қабырғасынан тыс 

қалуда. Осыған сәйкес, жазылған магистрлік диссертациялық зерттеу жҧмысы  осы 

кемшіліктің орнын толтыруға аз да болса ҥлесін қосады деген ойдамыз [6]. 

Соңғы жылдары ресей және шетел авторларының компьютерлік ойындарға 

тәуелділік мәселесі жайлы бірталай жҧмыстары жарық кӛрді (Ю.Д.Бабаева, 

А.Е.Войcунский, О.В.Смыслова, О.К.Тихомиров және т.б.). Сонымен қатар дамудың тҥрлі 

деңгейлерінде компьютерлік ойындарға тәуелділіктің факторларына қатысты 

психологиялық жҧмыстар да аз емес [7, 8].  

Интернет пен компьютерлік ойындардың пайда болуымен тәуелділіктің жаңа тҥрлері 

де пайда болды: интернетке тәуелділік пен компьютерлік ойындарға тәуелділік. 

 Компьютерлік ойындардың бала зиятына ізгі ықпал ететіні туралы жарнамаға сене 

отырып, біз компьютерге тәуелді жасӛспірімдер ҧрпағына ие болдық. Әрбір тӛртінші 

пайдаланушы компьютердің жанында аптасына 20 сағаттан аса уақытын ӛткізеді. 

Мҧнымен бірге Психиатрлардың америкалық ассоциациясының мәліметтері бойынша 

кҥніне компьютерде екі сағаттан аса уақыт ойнау компьютерлік ойындарға тәуелділік деп 

танылады. 

Тәуелділік – бҧл психикасының бҧзылуы, ол уәждеумен, шешімдер қабылдаумен, 

оқумен, тежелуді бақылау деп аталатынмен, рақаттануды іздестірумен байланысты 

химиялық ҥдерістерге араласу жолымен мидың жҧмыс істеу қағидаттарына ықпал етеді 

[9]. 

Қҧмарлық ойындары мен жеңсіктік сияқты мінез-қҧлықтың қҧштарлық-

психилогиялық тәуелділік формасының мәні, есірткілер немесе ішімдік сияқты заттарға 

қҧмарлық бір мезгілде психологиялық тәуелділік формалары болып табылады. 

Тәуелділіктің бірінші белгісі кӛбінесе осы істермен айналысатын немесе барлығын 

қҧрбан ете отырып, заттарды тҧтынуға кететін уақыттың кӛбеюі; тастаудың қайталана 

беретін сәтсіз әрекеттері; бақылауға кӛнуі қиын ниет кҥшті психологиялық қҧлшыныстар 

мен еліктеушілік болып табылады. 

Компьютерлік ойындарға қҧмарланудың нышандары–әлеуметтік оқшауланудан, 

араласып-қҧраласудың әлсіз дағдылары мен кӛңіл-кҥйдегі тҥсініксіз ӛзгерістерден бастап 

ӛз денсаулығының мҧқтаждықтарын толықтай жоққа шығаруға, тҧрақты ҧйқыдан бас 

тартуға, гигиенаға, қаржылық міндеттемелерге, жҧмыс пен оқуға немқҧрайлы қарауға 

дейін әртҥрлі болуы мҥмкін. 

2006 жылы шілде айында Амстердамда компьютерлік ойындарға тәуелділікті 

емдейтін мамандандырылған бірінші емхана ашылды. Оқиға жаһандық баспасӛздің 

қызығушылығын туғызды – бҧл ойынға қҧмарлықтың қаупін қоғамдық мойындаудың 

бірінші фактісі болды, бҧдан кейінгі репортаждар толқыны компьютерлік ойындар 

танымалдығының, сондай-ақ оларда қҧмартуына бақылау жасауға қабілетсіз адамдар 

санының ӛсуіне арналды. Алайда аздаған жарияланымдар ғана іс жҥзінде тәуелдікке 

анықтама бере алды немесе ойындардың барлығы бірдей ӛз қҧмарлықтарының салдары 

ретінде ӛзін немесе басқаларды ӛлтіре бермейтінін кӛрсетті. 

А.Г. Мазур қазіргі кезде мінез-қҧлқында қиындықтары бар балалар санының 

артқанын айтады. Ата-аналарды негізінен балалардың мектепке барудан бас тартуы, сабақ 

кезінде қыдырымпаздыққа салынуы алаңдатады. Әдетте, олардың кӛпшілігі таң атқаннан 

кешке дейі мектептің орнына компьютерлік клубтарда отыратыны анықталды. Бҧған 

ақшаның қажет екені тҥсінікті, ӛйткені клубтар ақылы. Осыдан келіп ҧрлық басталады. 

Балалардың ақшаны қайда жҧмсайтынына ата-аналар онша бас ауырта қоймайды. Олар 

ҥшін ҧрлық фактісінің ӛзі, баланың мектепке бармайтыны, қайдағы бір тҥсініксіз топпен 

байланысқаны, ҥйге тҥнемейтіні маңызды болып кӛрінеді. Осындай балалар 

психиатриялық ауруханаға жиі тҥседі. Мінез-қҧлықтың бҧзылуының негізінде кӛбінде 

салондарда компьютерлік ойындармен шамадан тыс әуестену жатыр. Барлық 
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емдеушілердің ҥштен бірінен астамы – компьютерлік ойындардың қҧрбандары. Олар 

кҥндіз-тҥні ойнайды, клубтарда тәуліктеп отырады, барлық ақшаларын ойынға жҧмсайды. 

Яғни компьютерлік ойындар бейімдеушілікті бҧзатын аса қуатты факторға айналады. Бала 

онсыз ӛмір сҥре алмайды, әуестік деп аталатын нәрсе қалыптасады, оған баланың ӛз 

шамасы келмейді, балада ойындардан басқа қызығушылықтар қалмайды. Ол нашақордағы 

есірткі тәрізді доминантаға (ҥстемдік етушіге) айналады. Сондықтан компьютерлік 

тәуелділікті – нашақорлықтың бір тҥрі деуге болады. 

Компьютермен әуестенуші балалар шамадан тыс ызақорға айналады, оларда 

ҧйқысыздық, кӛңіл-кҥйдің ауытқулары, озбырлық, қызбалық, қатты шаршаушылық 

байқалады. Авторлар компьютерлік клубтардың қҧрбандарына айналған балалар ТМД 

елдерінде алғаш рет бҧдан екі жыл бҧрын пайда болды деп есептейді. 

Батыста да бҧл проблема жуырда ғана, 1995 жылдан бастап пайда болды, жаңа 

жҥзжылдық басталатын кезде ерекше ӛткір сипатқа ие болды. Батыстағы жасӛспірімдер 

негізінен Компьютерлік ойындарға тәуелділіктен зардап шегеді. Біздің ҥйлерімізде әзірше 

бәрінде бірдей компьютер жоқ. Компьютерлік клубтар жуырдағы уақытқа дейін 

кезбелікке бейім балалар ӛздерінің барлық уақытын ӛткізетін вокзалдарға ҧқсай бастады. 

Клуб – мҧндай балалар ҥшін ең қолайлы орын. Біріншіден, ол жерде милиция жоқ. 

Екіншіден, ол жерде қызықты ойындар бар. Ҥшіншіден, мызғып, жылынып алуғада 

болады. Ал егер жолдары болса, ақшаға да кенелуге болады [10]. 

Ю.С. Шевченконың пікірінше компьютер балаларды ӛзіне оларға қажетті 

әсерленулердің бәрін бере алатындығымен тартады, бірақ та балаға әрқашанда ӛмір 

бермейді. Бҧл оңды әсерленушіліктерден жағымсыз әсерленушіліктерге дейінгі кең 

ауқымды ая; қуану, ләззаттану, әуестену, ӛкіну, ашу-ыза, қызбалық. Осының бәрін 

орныңнан қозғалмай отырып бастан ӛткізуге болады. Тағы да бір маңызды қыры бар: 

ойын кезінде бала дҥниеге билік жҥргізу мҥмкіндігін алады. Компьютерлік жҥгірткі 

кӛмегімен ешқандай кҥш-жігер жҧмсамастан дҥниенің әміршісіне айналатын сиқырлы 

таяқшаға ҧқсап етеді. Балада бҧл дҥниеге ие болу қиялы қалыптасады. Ойнай отырып, ол 

қайталап ойнай алады, кері оралу кейбір нәрселерді қайта істеу, ӛмірдің сәтсіз бӛлігін 

қайтадан бастан ӛткізе алады. Компьютерлік тәуелділікке әсіресе ӛздерінің жолы 

болмайтындығын ауыр сезінетін балалар, қандай да бір себептермен ӛмірде «қуанышты 

есею» жолымен жҥрудің сәті тҥспеген балалар жиі ҧшырайды. Осы тектес ойындарда 

мінез-қҧлық ҥлгілері жылдам игеріледі [11]. 

Жеке тҧлғалық жағынан жетіле қоймаған балалар компьютерлік тәуелділікке ерекше 

бейім болады. Қоғам компьютерлік нашақорлық, жасӛспірімдердің ауытқушы мінез-

қҧлқындағы басқа да формалары қоғамдық-мемлекеттік қҧрылымдардың, пионер немесе 

комсомол ҥлгісіндегі жасӛспірімдік жастар ҧйымдарының жойылуымен кӛп байланысты 

екендігін сезінуі тиіс.  

Т. Крюкова тәуелділікке (аддикцияға) бейім жеке тҧлғаның (аддиктивті мінез-қҧлық 

белгілі бір заттарды қабылдап немесе кейбір заттарға немесе белсенділіктерге ҥнемі назар 

аудара отырып шындық ӛмірден кетуге ҧмтылу) виртуалды ӛмірде жеткілікті дәрежеде 

жылдам игерілетінін жазады. Аддикция неғҧрлым аз қарсылық кӛрсететін жолды 

білдіретіндіктен тартымды. Бірақ оның қиратушылық сипаты бар, ӛйткені аддиктивті іске 

асыру тәсілі қҧралдан біртіндеп мақсатқа айналады. Адам қақпанда қалады: одан ӛмір 

қиындығынан кету тҧрақты талап етіледі. Ойыншы бір кҥнде компьютердің жанында 5 

сағаттан 18 сағатқа дейін отыра алады. Ойынға бӛлінген уақыттың ҧзақтығы аптасына 20 

сағаттан 50 сағатқа дейін жетеді, бҧл толыққанды сегіз сағаттық жҧмыс кҥні кезінде 

жҧмысқа қажетті уақыттан асып кетеді! Жасӛспірім жҧмысты немесе ойынды тоқтатуға 

қабілетсіздік танытып, оның мінез-қҧлқы бақылауға кӛнбейтін болып шығады. Ол 

компьютердің жанында ӛткізетін уақыттың пайдасына міндеттеріне, істеріне, оқуына, 

ҧйқысына, денсаулығы мен гигиенасына салғырт қарай бастайды [12]. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

50 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

Тәуелді ойыншының барлық ойлау және еріктік кҥш-жігері компьютерге, онымен әр 

тҥрлі іс-әрекеттер жасауға бағытталған. Монитор алдындағы қозғалысы аз ӛмір салты 

омыртқамен (остеохондроз), асқазанмен (гастрит), тыныс алу мҥшелерімен, кӛрудің 

нашарлығымен, туннельдік синдромымен (білезік арнасында жҥйкенің жаншылуы) 

байланысты ауруларға апарып соғады. Электромагниттік сәулеленудің әсері, ауаның 

жеткіліксіз иондануы – иммунитеттің тӛмендеуіне, ауруларға, шаршаушылыққа, 

ҧйқысыздыққа себеп болады. Тәуелді адам басынан кҥйзелісті,торығу мен басқа да 

жҥйкелік бҧзушылықтарды ӛткізуі мҥмкін. 

 Бҧл оқуды жалғастырудың мҥмкін еместігіне (сабақтар тас-талады), жҧмыстағы 

қақтығыстарға (жҧмыстан қалу) әкеледі. Енжарлық, есте сақтау мен оқуға қабілеттілік 

нашарлайды. Адамдармен араласу мейлінше азаяды. Жас адамның әлеуметтенуі ҥзіледі, 

бҧл азаматтық және әлеуметтік қызметтерді атқарудың (армияда қызмет ету, отбасын 

қҧру) мҥмкін еместігімен қауіп туғызады. 

Нейрофизиологтардың мәліметтері бойынша компьютер зиятты дамытуға жағдай 

жасамайтындығымен бірге мидың когнитивтік белсенділігін білдіретін бета-ырғақтар 

тӛмендейді. Компьютерлік ойындар  кезінде адамда қимыл нейрондары мен кӛру 

талдауыштарының нейрондарынан қҧралатын жҥйкелік тораптар ғана жҧмыс істейді, бҧл 

кезде ойлау ҥдерісі тежеледі, ал мидың маңдай алды бӛлігіндегі белсенділігінің тӛмендеуі 

созылмалы сипатқа ие болады. 

Компьютерлік ойындарға тәуелділік оның барлық басқа ҥлгілерінің белгілеріне ие: 

ӛмірдегі маңызды мәселеге салғырт қарау; мәнді адамдармен қатынастардың кҥйреуі; 

адамдар оның мінез-қҧлқын сынаған кездегі ӛз қылықтарына қатысты кінәсін сезіну 

немесе мазасыздану; осының бәрінен қол ҥзу әрекеттерінің табысқа жеткізбеуі. 

 Компьютерлік тәуелділік аддиктивті мінез-қҧлықтың тҥрлі типтерінің бірі болып 

табылады және ӛзінің эмоционалды-психикалық кӛңіл-кҥйінен трансформация әдісімен 

кетуге ҧмтылуымен сипатталады. Бҧл сәтте адам барлық жоспарын тек қана артқа 

шектемейді, сонымен қатар оның психикасының дамуы тежеледі, ал кӛбінесе жеке 

тҧлғалық дамуы тоқтатылады. Адамдар ӛз ӛміріндегі тҥрлі мәселелерді шешуден осындай 

жолмен кетеді.   

Ресей психологтарының кӛрсеткіштері бойынша компьютерлік ойындарды ойнайтын 

адамдардардың 10-14% компьютерлік ойындарға тәуелді болып  қалады. Бҧл тәуелділік 

кез-келген жаста білінуі мҥмкін, бірақ зардап шегушілердің кӛбі жеткіншектер.  

Жеткіншектерде компьтерлік тәуелділіктің қалыптасу себептерінің бірі тҥрлі 

компьтерлік ойындардан алуға болатын шытырман оқиғалар. Басқа бір себеп ол 

бақылаудан тыс қалған балалар, себебі ата-аналар кӛп уақытта ӛздерінің жағдайларын 

шешумен айналысады да, балаларына қарауға олардың мҥлдем уақыты жоқ. Мҧндай ата-

аналар балаларының мектептегі ҥлгеріміне, бала сезіміне және уайымдарына 

араласпайды, қызықтамайды, олар балаларының не қалайтынын, оның қалай ӛмір 

сҥретіндігінен де мҥлдем хабарсыз.    Олар балаларына компьютер алып береді және 

осымен ата-аналық парызымды орындадық деп ойлайды. Міне сондықтан бала толық 

еркіндікте жҥреді. Келесі бір себепке баланың ата-аналарының арасындағы ҧрыс-керісті 

жатқызуға болады. Мҧндай отбасыларда эмоционалды-психологиялық қысым басым 

болады. Тағы бір себеп қҧрбы-қҧрдастары, сыныптастары жағынан физикалық, 

эмоционалды-психологиялық қысым болып табылады.  

Ата-аналарының ажырасуы да шындықтан ешбір қиындық мәселесі жоқ жаққа 

кетуге себеп бола алады. Ата-аналарымен, қҧрбы-қҧрдастарымен, сыныптастарымен 

немесе басқа маңызды адамдармен қарым-қатынастың жетіспеушілігі де маңызды 

себептің бірі болып табылады. Баланың шамадан тыс тӛмен немесе жоғары ӛзін-ӛзі 

бағалауы виртуалды шындыққа итермелеудің   бір тҥрі.  
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Бҧл қысымнан қалай болса да қҧтылу ҥшін, олар виртуалды отанға кӛшеді. Егер 

балаға оның ата-анасы, оның ішінде олардың ара-қатынасы немесе ӛмір сҥру жағдайы 

ҧнамаса (мысалы, ата-аналары ішімдікке қҧмар), онда мҧндай жағдайларда балада ӛз 

жанҧясына деген жатырқау пайда болады.  

Интернетке психологиялық тәуелділік (сетеголизм) және компьютерлік ойындарға 

тәуелділікті (кибераддикция) жекелей айыруға болады. Әр тәуелділіктің ӛзіндік себебі бар 

және тҥрлі жас аралығына таралады. Ойынмен 10-18 жас аралығындағы жастар 

шҧғылданады. Сетеголиктар – жоғарғы жастағы адамдар.  

Сетеголик деп Интернетке тәуелді адамдарды атайды.  Оларға міндетті тҥрде 

тәулігіне 12-14 сағат компьтер алдында, ҥздіксіз чат және форумдарда әңгімелесіп, 

әуендерді жазып отыру қажет.  

Мамандар Интернетке тәуелділіктің 4 симптомын келтіреді: 

- e-mail-ді тексеруге еріксіз ниет білдіру; 

- келесі онлайн сеансын кҥту ләззаты; 

- айналасындағылардың Торапта ӛте кӛп уақытын ӛткізетіні  жӛніндегі     

шағымдары; 

- айналасындағылардың Интернет ҥшін ӛте кӛп ақша жҧмсайтыны жӛніндегі 

шағымдары.  

 Кибераддикция (компьтерлік ойындарға тәуелділік) ойындардың тҥрлеріне қарай 

тәуелділік топтарына бӛлінеді:  

- Рӛлдік компьютерлік ойындар (шындықтан максималды алшақтау).  

- Рӛлдік емес компьютерлік ойындар (ойынды соңына дейін жеткізу мақсатына 

жетуге ҧмтылу және ҧпай жинауға қҧмарлық). 

 Мҧндай адамдар ҥшін шынайы ӛмір қызықсыз және қауіп-қатерге толы. Олар басқа 

ӛздері ойынның ережесін қҧратын, барлығы қол жетімді виртуалды ӛмірде ӛмір сҥруге 

тырысады. Дезадаптация, ӛзін және қоршаған ортасын адекватсыз тҥрде қабылдау – 

компьютерлік ойындарға тәуелділіктің негізгі белгілері. Мҧны жанындағы ата-аналары, 

туысқандары, таныстары бірден байқайды, бірақ ӛзі ешқашан байқай аламайды.  

Қазіргі уақытта біздің отандық жағдайымызда жеткіншек шақтың дамуы шамамен 

11-12- ден 14-17 жас аралықтарын қамтиды.  

Бҧл ӛте ҧзақ физикалық ӛзгерісімен сипатталатын ӛтпелі кезең. Бҧл уақытта 

тҧлғаның интенсивті дамуы жҥреді.  

Тҥрлі авторлардың кӛзқарастары бойынша жеткіншек жастың психологиялық 

ерекшеліктері кризистік және 3 негізгі сфера қҧрылымымен байланысты қарастырылады: 

денелік, психологиялық және әлеуметтік.  

Денелік деңгейде гормональды ӛзгерістерімен, әлеуметтік деңгейде жеткіншек бала 

мен ересек арасындағы уақыт аралығында болуымен, ал психологиялық жеткіншек жас 

ӛзін-ӛзі танудың қалыптасуымен сипатталады.  

 Жеткіншек жаста компьютерлік ойындарға тәуелділік – бҧл аддиктивті мінез-

қҧлықтың бір тҥрі, яғни компьютерлік ойындарға шамадын тыс зейіннің бӛлінуі, 

жеткіншектердің осы іс-әрекет тҥріне кӛңіл бӛлуін бақылау мҥмкіншілігінің тӛмендігі 

және бҧзылысы салдаынан пайда болатындығы белгілі. Тәрбие жҧмыстарын балалардың 

жасын, жеке ерекшеліктерін ескере отырып жҥргізу педагогтан, ата-анадан ҥлкен 

ҧстамдылықты, нағыз шеберлікті талап етеді. Оқу жылының барысында да, жазғы 

демалыс кезінде де ата-ана дҧрыс тәрбие беріп, олардың ҧжымшыл болуына ықпал жасау 

керек.  

Қорыта келгенде, жоғарыда шолу жасалған мәселелердің шешімі - 

психодиагностикалық әдістері мен тҥзету жолдарын ӛзіміздің ҧлттық ерекшеліктерімізді 

ескере отырып таңдау қажет, себебі қандайда бір шараны қолданарда әр адамның жеке 
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және жас ерекшеліктерімен қатар, ҧлттық ерекшеліктерді ескеру айтарлықтай нәтиже 

бермек.  
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Резюме 

В статье рассматривается о зависимостях подростков к компьютерным играм.  

 

Summary 

In article is considered about dependences of teenagers to computer games.  
 

 

АБАЙ «ҚАРАСӚЗДЕРІНДЕГІ» АДАМГЕРШІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

 

Мҧхтарова Ә.С., 

фил.ғ.к., доцент, 

Қайнар Академиясы  

           

Мақалада Абайдың "Қарасөздерінің" қоғамдық-саяси және тәрбиелік мәні туралы 

талданады. Ойшыл ақынның қара сөздеріне талдау жасау арқылы ондағы 

философиялық,тәрбие, адамгершілік, азаматтық мәселелер тұрғысындағы 
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тұжырымдарға пікір айтылады. Абай шығармаларының халық пен мәдениетті 

жақындастыратын қуаты ашылып, рухани өркениетке жетудің жолы көрсетіледі. 

Түйін сөздер: Абай, қарасөз, құндылықтар, адамгершілік, поэзия.  

 

Адам баласының ойлау кӛкжиегі сан тҥрлі. Кей сәтте ол ҥшін бҧрынғы таныс зат 

жҧмбаққа айналса, ал білмейтін беймәлім нәрсе тіпті жанына жақын кӛрініп, «осыны 

қалай білмедім?»деп, таңғалатын сәттер де кездеседі. 

Адамның бҥгінгі кҥні ертеңі ҥшін жҧмбақ болып, беймәлім зат белгілі нәрсеге 

айналып, ӛзіңе мәлім нәрсе қҧпия ретінде қабылданатын сәттерде Абайтану әлемі терең 

мҧхитқа айналып, оны тҥсініп тану тіпті қиынның қиынына айналады. Ал әңгіме Абайдың 

қарасӛздері тҧрғысында болса, оны ҧғыну , талдау биік шыңға ӛрмелеп шығудан кем емес. 

Қазақ поэзиясының шыңы – Абайдың қарасӛздерін қайталап оқығанда бҧрын 

байқамаған кӛп мағлҧматқа кенеліп, таңғалатын сәттерді бастан кешірдім. Қарасӛздерді 

жазып отырғанда Абайдың ӛзі де жалған ӛмірдің кӛп сыры мен қырын кӛз алдына 

елестетіп, ӛз басындағы жағдайды осы дҥниелікке  арқау еткен болар деп ойға қаласың. 

Әрине, Абай әлемі, ақынтану кӛптеген сыншы ғалымдардың тақырыптарына айналып, 

ҥлкен қазынаға айналды.Сол зерттеу, ізденістерді оқи отырып, Абай туралы біраз нәрсені 

білетіндей болып кӛрінесің.Ал шын мәнісінде Абайдың алтын қазынасына тағы бір кӛз 

жіберіп қарасаң, сен еш нәрсені де білмейтіндей болып шығасың. Абай әлемі туралы 

зерттеу сан тҥрлі  мақалалар, монографиялар, сыни еңбектер жариялаған авторлардың 

ҥлесінде қалып, талантты ақын, философтың мол дҥниесі саған жҧмбақ кӛмбедей ӛзіне 

қызықтырып, кең дарияның ҥстіндегі  қалтылдап, жағаға асыққан жалғыз қайықты  

алыстан шақырғандай, ӛзіне ынтызар қылады екен. Біз бҥгін осыны байқадық. 

Данышпан ақынның ӛзі де «Бірінші  сӛзінде» : «Бҧл жасқа келгенше жақсы ӛткіздік 

пе, жаман ӛткіздік пе, әйтеуір бірталай ӛмірімізді ӛткіздік: алыстық, жҧлыстық, 

тартыстық...» дей келіп, қалған ӛмірді қалай ӛткізу туралы ӛзіндік ойын ортаға салады. Ел 

бағу, мал бағу, ғылым бағу, сопылық қҧрып дін бағу не балаларды бағу тәрізді 

міндеттердің бәрін сараптай келе, «ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім 

ішінен керекті сӛз тапса, жазып алсын, оқысын» деген тәлімгерлік қызметін танытты. Ал 

Абайдың «ермегі» кӛпке азық , жастарға тәлім-тәрбие насихатына айналды.  

Қара сӛздің шебері ақын Абай ақылын біреуге міндеттемей, жай әңгіме айтқан 

адамша мысал келтіре отырып, ненің жақсы, ненің нашар екенін елеусіздеу тҥрде сыпайы 

жеткізе білген. Данышпан  ақын  «Екінші сӛзінде» қазақ халқының ӛзінде жоқ  жаңа 

нәрселерге мысқылдай қарап, сол халықтан ҥйренудің орнына  «ҥй тӛбесіне қамыс салған 

сарт, отырықшы ноғайды «бакалшік»» орыс ойына келгенін істейді»деген мінеп, шенеп 

айтқан сӛздерін мысалға келтіре отырып,   сарттың, ноғай  және орыс халқының қол 

жеткізген жетістіктерін: шаруа  қуып, ӛнер тауып, мал тауып , ӛздерін танытқан істерін 

мақтан тҧтып, қазаққа ӛзгеге кҥлгенше солардай болуға ҧмтылу керек ҧлағатты сӛзін 

ҧсынады. 

Абайдың «Қара сӛздерін» оқып отырғанда, елін шын сҥйген кемеңгер жанның 

келбеті анық аңғарылады.Баласына жаны ашыған ата-ана жақсы болсын деп, оған 

қаттырақ  сӛйлейді.Сондағы ниеті-балам дҧрыс болсын деген ой. Сол тәрізді Абай ӛз 

халқының адал перзенті ретінде «Қазақ бір-біріне қаскҥнем, бірінің тілеуін бірі тілеспейді, 

рас сӛзі аз, қызметке таласқыш, жалқау» деп, қазақтың нашар қасиеттерін кӛрсете келіп, 

олардың осындай болуының сырын «Ҥшінші сӛзінде» дәлелдеп  береді.Бҧдан қҧтылудың 

жолы ретінде жастарға білім алуды, ҧлықтарға халыққа адал қызмет етуді ҧсынады. Болыс 

болып сайланған адамдарға Қасым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», Әз 

Тәукенің «Жеті жарғысын» білмек керек деген парасатты ойын танытады. Бҧл арада 

Абайдың қазақы заңдық , қҧқықтық қағидаларды жетік білгенін аңғарамыз. 
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Абайдың қарасӛздерінде  ӛмірлік қағидалар ӛзіндік тәжірибе арқылы танылады. 

Ақынның «Адам баласы жылап туады, кейіп ӛледі» деген сӛзі дҥниенің рақатын 

сезінбеген, бос нәрсеге мақтанып, есіл ӛмірді қор қылған жандарға білдірген жан ашуы 

сипатты.Ондай пенделерге автор «Қулық саумақ, кӛз сҥзіп, тіленіп, адам саумақ-ӛнерсіз 

иттің ісі» деп, «...ӛз қайратыңа сҥйеніп еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, 

қҧр тастамайды» деген қамқорлық ақылын айтады. 

Абай-сыншыл ақын.Ол қазақтың кейбір мақал-мәтелдерін сынай отырып, сол 

қанатты сӛздердің мән-мағынасын талдап береді.Кейбір қазақтың бірлікті ас ортақ, киім 

ортақ, дәулет ортақпен байланыстырып, бірлікті тек осы дҥниелерден іздейтініне сын 

кӛзбен қарап, «бірлік-ақылға бірлік» деген тҧжырым жасайды.Ал «Ырыс алды-тірлік» 

мақалын талдай отырып, «тірліктің болуы кеудеден жанның шықпағандығында ма, жоқ, 

бҧл нағыз тірлік емес», кӛкірегі, кӛңілі ояу жан ғана ырыс әкеле алады деген 

данышпандық ой айтады. «Кҥлтеген» жырында сипатталған  мәңгілік ел болу кӛрінісі-  

бҥгінгі кҥннің де басты идеясы.  Ел бірлігін аңсап, Қазақстанды мәңгілік елге айналдыру-

ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың басты мҧраттарының бірі. Ал осы ҧлы идея Абай 

қарасӛздерінде де кездеседі. Халқымыз ҥшін бірлік пен татулықтың орны қандай екенін 

ҧлы Абай жан-жақты кӛрсетіп берді. Абай қазақтың нашар мінездерін кӛрсетіп, одан 

қалай ажырау жолдарын да кӛрсетіп береді. «Осы мен ӛзім қазақпын. Қазақты жақсы 

кӛрем бе , жек кӛрем бе?Егер жақсы кӛрсем, қылықтарын қостасам керек еді» деп, ӛзіне 

сауал қоя отырып, «Тоғызыншы» қарасӛзінде «бойларынан адам жақсы кӛрерлік я кӛңілге 

тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді»дей келіп, ащы ызасын ақ қағазға тӛгеді. Жан 

ашуы шырқау шегіне дейін жетіп, «Мен ӛзім тірі болсам да анық тірі емеспін...Осылардың 

ызасынан ба...білмеймін, сыртым сау болса да ішім ӛліп қалыпты»деуі ақынның ӛз халқын 

шын сҥйгенін, сҥйе тҧрып келеңсіз мінездеріне шын кҥйгендігін аңғартады. «Сын 

тҥзелмесе, мін тҥзелмейді» деген халқымыздың ғибратты сӛзі Абай ойымен ӛз ҥндестігін 

тапқандай. Философ ақынның әр қарасӛзінде қазаққа аса қажет мағыналы ой-тҧжырымдар 

жиі кездеседі. «Оныншы» қарасӛзін оқып отырғанда, кӛркем сӛз иесінің қазақ ҥшін 

баланың орны қандай екенін айта келіп, перзент сҥюдің, оны қалай асырай білудің мәнін 

кӛпшілікке ҧғындыруға тырысқанын аңғарамыз.Ақын балаға артық уәде беріп, алдап, 

кҥнәға батқаннан гӛрі сол баланың болмағанының ӛзі дҧрыс емес пе дегендей пікір 

танытады.Бҧл арада да  ойшыл ақынның бала тәрбиесіне ерекше назар аудару 

қажеттілігін, бала ӛмірге келмей тҧрып  оны қалай тәрбиелеп асырауды алдын-ала ойлау 

керектігін әр қазақтың санасына қҧюдың амалын іздестіргені аңғарылады. Осы сауалдың 

жауабын «Он бесінші» қарасӛзден табуға болады.Абай ақылды кісі мен ақылсыз кісінің 

мінез қҧлқына жан-жақты  талдау жасай отырып, есті адамның келбетін былай танытады: 

«Есті адам орынды іске қызығып қҧмарланып іздейді, айтса қҧлақ , ойласа кӛңіл 

сҥйсінгендей болады» , «есті әр нәрсеге қызықпайды, кӛңіл қалағанымен іс жасайды», 

«есті ақылды қолдан жібермей ізденеді екен». Ал бҧдан әрі есті кісі болудың талабы 

ретінде «кҥнінде бір мәртебе, болмаса жҧмасына бір, ең болмаса, айына бір ӛзіңнен ӛзің 

есеп алуды» ҧсынады, бҧл-ақынның  данышпандық тҧжырымы. Ӛзіне-ӛзі сыни 

кӛзқараспен талап қоя білген адамның ӛз мҧратына қол жеткізері анық. 

Ақынның «Он жетінші» қарасӛзінен алар ҧлағатымыз-қандай сәтте де адам баласы 

қайрат, ақыл, жҥрек бірлігіне сҥйену керектігі. Абайдың қарасӛздерінің тәлім-тәрбиенің 

қайнар кӛзі ретінде адам баласына берер ғибраты, жақсылығы мол.Аталмыш қарасӛздерді 

мҧқият, кӛңілге тҥйіп оқып шықсаңыз да, талай ғажайыпты сезініп, небір асыл дҥниеге 

қол жеткізгендей болып шығасыз.Ақынның ӛзі айтқандай, «естілердің айтқан сӛздерін 

ескеріп жҥрген кісі ӛзі де есті болады». Қазақ ҥшін Абай қарасӛздерінің қҧдіреті мен 

қасиеті ерекше. Әр адамға есте ҧстау қабілетін дамыту туралы Абай жазып қалдырған 

«Отыз бірінші» сӛздің орны аса маңызды деп білемін. Аталмыш сӛзді білімгерлердің оқу 

мен тәрбие ҥдерісінде, ӛмірлік тәжірибеде қолданулары да  қажет деп ойлаймын.Сонымен 
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ақынша айтсақ, Естіген нәрсені ҧмытпауға тӛрт тҥрлі себеп бар: - «кӛкіректің байлаулы, 

берік болуы;-сол нәрсені естігенде ...кӛңілденіп, тҧщынып, ынтамен ҧғу;-сол нәрсені 

ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, кӛңілге бекіту;-ой, кеселді нәрселерден қашық 

болу». 

Абай «Қарасӛздерінің» тәрбиелілік, рухани, философиялық, адамгершілік маңызы 

жыл ӛткен сайын  арта тҥсіп, қазақ халқының ескермейтін қҧнды қазынасына айналды. 

Ҧлы ақынның дана ойларынан жинақталған аталмыш туындыны қазақтың ақсақалдары 

мен жас жеткіншектеріне дейін бір мезгіл қолға алып сырына кенелсе, қазақтай кемел 

халықтың кӛп жетістікке қолы жетер еді. Бҧл рухани қазына  тҥнгі жолаушыға дҧрыс жол 

сілтеген Темірқазық жҧлдызы іспетті жас қазаққа берері мол қҧнды дҥние болып қала 

бермек. Біз әдетте таныс сияқты болып кӛрінген бҧл еңбектен ӛзімізге беймәлім болған 

талай сауалдың жауабын таптық.Ӛмір осылай, қҧпия зат таныс болып, ӛзіңе мәлім нәрсе 

жҧмбақ болып қала бермек. 
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Резюме 

В статье  Абая «Қарасӛздер» дается  анализ общественно-политическому и 

воспитательному значению.Через анализ назидательных слов поэта-мыслителя 

высказывается мнение на концепцию философским, воспитательным, гражданским, 

человеческим проблемам.Раскрывается влияние произведений Абая на сближения народа 

и культуры, указывается путь к достижению духовной цивилизации. 

 

Summary  

The article is devoted to the problems of social-political and educational value of «Kara 

sozder» by Abay. Having analyzed the words of the poet it is reviewed about the philosophical, 

educational, moral and civil issues. It is seen the power of the relation between people and 

culture of Abay’s work and it is shown the ways of achieving spiritual civilization.  

 

 

АРАБ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНДАҒЫАЛЛЕГОРИЯ, МЕТАФОРА ЖӘНЕ 

МЕТОНИМИЯНЫҢ ОРНЫ 

 

Амирбекова С.К.,  

   Абай атындағы ҚазҦПУ-дың 

магистранты 

 

Мақалада араб фразеологиясындағы аллегория, метафора және метонимияның 

орнықарастырылып отыр. Жҧмыстың басты мақсаты – аллегория, метафора, 

метонимияның қҧрылымды- типологиялық, функционалды - мағыналық сипаттама беру. 

Тҥйін сӛздер: фразеология, паремиялогия, араб тілі, мақал-мәтел, аллегория, 

метафора, метонимия  

 

Кӛріктеу қҧралдарының тіліміздегі ӛнімді қолданатын бір тҥрі – метафора, 

метонимия, аллегорияны айтуға болады. Ежелден араб әлемінде шешендік сӛз, қызыл тіл 

ӛнерінің бағасы жоғары болды. Бір зат, тҥсінік жайлы қарама-қайшы пікір, кӛзқарасты 

барынша талдап, ӛз ыңғайына жығу ҥшін қилы-қилы әдістер арқылы сӛз шеберлігі 
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қолданылған (ِعْهُى انجَذَع). Байыпты тҥсіндіру ғылымы (  ٌِ  бҧл бір ғана ойды бірнеше -(ِعْهُى انجََُب

жолмен, жан-жақты пайымдау әдістерін зерттейтін ғылым. Ғылымның бҧл саласын 

меңгерген жан барлық тіл қҧдыретін пайдалана отырып, ӛз пікірін жеткізіп ҧқтырудың 

қабілеттілігі. Мҥндай бағалы игілік шешеннен небір керемет теңеу, аллегорияны, 

метонимияны, тағы басқа кез- келген тілдік қорда бар әулиелік сӛздерді талап етеді. 

Кӛркем сӛзге шебер адамның тереңнен толғап, қызықтыра әңгімелеуі, сӛз жоқ, 

тыңдаушысын да бір еліктіріп, әңгіме тақырыбын жан-жақты әсерлі қабылдауына, ең 

басшысы, зерікпеуіне негізгі себепші болады. 

Әрбір кӛркемсӛз иесі, мейлі ақын немесе суреткер жазушы кӛкірегіндегісін 

баяндайды. Сол қалпы немесе стильдік қолданыста бар аллегория, метафора мен 

метонимияны қолдануы да, оқиға желісін ҥстемелей кӛркемдеп, кӛңіл хошын 

кӛтеретіндей дәрежеде әңгімелеуде ана тілімізде бар бҧл стилистикалық тараптардың 

орны әрине ерекше. Сол себепті де ақын, я суреткер жазушы ішкі толғанысын, тек 

жоғарыда айтылған әдеби тәсіл-әсерлі шешендік сӛздермен тыңдаушысын ҧйытып, жаңа 

бір кӛркемдік белесіне кӛтере атынына шынайы сенеді және бҧл сенімі оны сӛзсіз 

алдамайды да. Ана тілімізде жие ҧшырасатын бҧл стильдік сӛздерді қиял қуаты ҧшқыр, 

айрықша шығармашылық толғанысы бҥтін ғалам, кеңістікті шарлап шарықтай биікке 

самғайтын нағыз кӛркемсӛз шеберіне, шынайы дарын иесіне ғана тән қабілет. Сол себепті 

де  қалың оқырман ӛзгеше қасиет, қарым иесі- сӛз қҧдыреті шеберінің ӛз шығармасына 

тиек еткен жанды-жансыз бейне іс-әрекеті, ішкі сезімі иірімдерін мойынсҧна қабылдайды. 

Қай-қайсысымен де бірге тыныс алғандай, ҧстап кӛргендей кӛңіл-кҥй кешеді. Міне, сӛз 

қҧдыреті деген қандай ғажап! Сол себепті де кӛркемәдебиет, кӛсем сӛз шебері,  

әдебиетшілер аллегория мен метафора тәсілін шығармашылық шеберлігін ҧштай жеткізу 

ҥдесінде кеңінен қолданылады[4]. 

Бҥгінгі таңда араб паремияларының ішінде мақал-мәтелдерді тікелей зерттеу-

зерделеу арқылы араб кӛркем әдебиетінің шеберлік ҥлгілерін жан-жақты танып, 

тҥсінуімізге мҥмкіндік мол. Әйгілі араб ғалымы ар –Рағиб аль-Исфахани араб мақал-

мәтелдердің мән-мағынасын былайша ӛрнектеді: «Мақал-мәтел ол- ҧшқыр ой-пікірге 

ҧқсас, белгілі бір оқиғамен немесе айтылған басқа ой-пікірді салыстырып 

баяндайды»[3].Енді араб тіліндегі аллегория, метафора мен метонимия мазмҧнына 

тоқталып талдап ӛтейік.    

Аллегория    الَت ْش بيُه  

Араб тілінің стилистикасында  ُانزَْ جُي«аллегория, салыстыру» деп аударылады. 

Аллегория деп нақты кӛркем бейненің ауыстырмалы мағынасы айтылады.[4] Осы 

ҧғымның ең қарапайым ҥлгісі – салыстырмалы әдіс. Салыстыру – ол қатар қою, яғни 

ортақ ерекшеліктері бар екі нәрсені қатарластыра баяндау. Мысалы:  ِذ  بنَىَ ِ   ٍ ُ ْشَعزِي ًّ  ُيذ

«Мҧхаммад шапшаңдығы жӛнінен сілеусінге ҧқсас». Осы мысалда екі нәрсе(   Мҧхаммад 

пен сілеусін) ортаға алынған,  олардың ортақ ҧқсастығы – ширақ қимылы. Сӛйлемде   َ   

«сияқты» деген шылау аллегорияны немесе салыстырмалылықты  байқатады. 

Аллегорияның тӛрт тҥрі бар: 

1. Салыстырушы -  ٌُيَ جَّي  (Мҧхаммад) 

2. Салыстыруға жататын зат -  ُيَ جَّيٌ ثِِي( сілеусін) 

3. Салыстыру қҧралы -  أَداحُ انزَّْ جُي   ( сияқты) 

4. Жалпыға ортақ сипат -  جَي  (шапшаңдық)   َوْجيُ ان َّ

Аллегорияның қарапайым жағдайында осы тӛрт сипаттың бәрі бар. В.Д.Ушаков 

аллегорияны тӛрт қҧрамдас бӛлікке бӛлуді ҧсынады: «(  салыстыруға қатысты (ُيَ جَّيٌ ثِي

бейнелер; 1) Кең таралмаған- сӛзбен, сӛз тіркестерімен немесе жалғыз сӛйлеммен; 2)Кең 

таралған, бірнеше сӛйлемнен қҧрылып, белгілі бір суретті бейнелей баяндау арқылы тҧтас 

бір бейненің жасалуы[3]. Араб халқының керемет қиялдай білу қабілетінен туған бейнелі 
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сӛз тіркестері, яғни аллегория араб тілінде биік дәрежелі орын алады. Сол себепті де араб 

тіліндегі мақал-мәтелдер салыстырмалық жҥйемен аллегориялық бейнеде суреттеледі.  

Сонымен аллегорияның бес тҥрі бар: 

1) еркін аллегория -  ْشَ ُم ًُ  Ухуд» –أْثقهًُُأُُدذ:салыстыруға алынған зат. Мысалы–انزَْ جُيُ  ان

тауынан да ауыр». 

2) кҥшейтпелі аллегория -  َؤّ ُذ ًُ  .мҧнда салыстыратын зат еске алынбайды –انزَْ جُيُ ان

Мысалы:  انشُخُم أََ ٌذ  ٍ انُ جبعخ«Еркек – жаужҥректілігімен арыстан ба дерсің». Аллегорияның 

бҧл тҥрі кҥшейтпелі мағынада берілгендіктен, ойыңды анағҧрлым ҧштай тҥседі.  

3) толық аллегория –  ُم َّ َ ًُ  екі жаққа ортақ ерекшеліктің жан-жақты еске -  انزَْ جُيُ ان

алынуы.Мысалы:  انَشُجُم  بألَ ِذ  ٍ انُ جبَعخ«Еркек – жаужҥректілігімен арыстан сияқты»[8]. 

Аллегорияның бҧл тҥрінде кімнің немен салыстырғанда қадір- қасиеті ортақ екенін толық 

жеткізе баяндайды. Осы ойды нақтылау ҥшін ливандықтардың  ك نجَْذش؛ انَكجُش ََأُْ ُم انَ غُش ًَ ِيْثم َ 

«Теңіздегі балықтар секілді, ҥлкені кішісін азық етеді» деген мақалды айтсақ та болады. 

[8] 

4) қысқа аллегория -   ُم ًَ ِج ًُ  аллегорияның бҧл ҥлгіде салыстырылып отырған –انزَْ جُيُ ان

екі жақтың ортақ ерекшеліктері тілге тиек етілмейді.Мысалы:  انَشُجُم َ بألَ ذ«Еркек арыстан 

сынды» 

5) шектеулі аллегория –  ُانزَْ جُيُ انجَهُي  - мҧнда екі жақтың ортақ ерекшелігі де, 

салыстыру қҧралы да қолданылмайды. Мысалы:   انَشُجُم أَ ٌذ«Еркек- арыстан» Бҧл 

аллегорияның тҥрі екі жақтың да мәртебесін теңестіру мақсатында қолднылалады.Тағы 

бір мысал:  ٌٌ  .«Жомарттың қолы - таразы»   َُذ انَذشِّ يُضا

Жасырын аллегория   الَت ْش بيُه  الِض ْش نُّي  

Жасырын аллегорияда ҧқсастығы ортақ не нәрсе екені айтылмайды, бірақ сӛз, 

сӛйлеу мәтінінен ойша ҧғуға болады. Мысалы: 

ُْيُ   ٌْ َخَشَج ِي ٌَّ انَسْهَى ال ََْشَجُع  نٍ انقَىِط    «атылған садақ  қауысына  қайтып кірмейді» деген 

тҧрақты тіркесте «айтылған сӛз –атылған оқпен тең», яғни ауыздан шыққан сӛзді қайтып 

қайтара алалмайсың деген мағынаны білдіреді. Немесе:  انهىجُزهًُُضجبجًبثُشا ذانِذجبس«Кімнің ҥйі 

шыныдан болса, басқаның  ҥйіне тас лақтырмайды». Бҧл жерде кез-келген адамның  ӛзінің 

бір кемшілігі  болған жағдайда, ол адам басқалардың кемшілігін айтпайтынын кӛрсетіп 

тҧр.  

Метафора  لِضعَتارة   إلسْش

Метафора дегеніміз- ӛзара ҧқсас екі заттың бірінің атауымен екіншісін атау. Әйтсе 

де, тіл мамандары, лингвистер метафораны семантикалық тҥрінен қарайды.Ӛйткені 

кӛркем шығармады қолданылған метафораның негізгі мәні қосымша мазмҧнға ие болып, 

басымдық байқатады. Араб тілінің стилистикасында  اإلْ زَِعبسحметафорадегеніміз – 

салыстыру мақсатында алынған сӛздің басқаша атауы. 

 қарызға, уақытша берілген»[2] деген етістіктен масдар- зат есім» ْ زَعبَس   сӛзіاإلْ زَِعبسح 

айналған тҥрі. Сол себепті де бҧл термин сӛйлеуші шешеннің бір нәрсені салыстыру ҥшін 

 алған атауды басқа мағынада «уақытша» қолданғаны айтылады.Бірақ метафора мен (يَ جَّيٌ )

аллегорияның айырмашылығы сол салыстыру ҥшін алынған қос сипаттың біреуі ғана 

бар.Мысалы:  َْهشح حٌ َ بنضُّ ٍْ  ََش ٍ ُغشَّ َُُْ ٍَ َع ُْ  Менің тҧлпарымның кӛздерінің арасында дақ»ثَ

Шолпан жҧлдызы секілді» (аллегория). Ал метафора ҥлгісінде  ُْهشح ٍْ  ََش ٍ انضُّ َُُْ ٍَ َع ُْ  Менің»ثَ

тҧлпарымның кӛздерінің арасында – Шолпан жҧлдызы» деп айтылар еді. Тағы мысал 

ретінде сириялық   َُّجُبُح األُوِّ رَهَى«Ананың қанаты бірлікті сақтайды», және алжирліктердің  انذاُس

َشهب يب ََِسْزًُ ًْ   «Мені тәрбиелеп жеткізген шаңырақ ешқашан ӛзімді ҧмытпайды»  انّزي َسثِّْزًُ ُع

деген мақалдарын тілге тиек етсе болады[4]. 

Айқын мағыналы метафора   لِضعارةُه  الَّت ْش ريبَّت ُه   إلسْش

Араб тілі стилистикасында метафора аллегориядан бастау алып, қос аллегорияның  

бірін қысқартылуымен жасалады. Қос сипаттың қай қырының қысқартылғанымен 

метафора екі тҥрлі болады:  ُانزَّْ شَذَُّخайқын, анық мағыналы  және  ْكَُُّخ ًِ  ишара, тұспалменان
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жеткізу.Айқын мағыналы метафора мақал-мәтелдерде басымырақ ҧшырасатындықтан 

оған кеңірек тоқталып ӛтейік. 

Айқын мағыналы метафора – нені салыстырып отырғаны тҥсіп қалып     (  ٌُيَ جَّي), 

керісінше немен салыстыратыны айтылады(  ُيَ جَّيٌ ثِِي). Мысалы: 

ٍَ انُّبط  ُْ ًشا ثَ ًَ َُْذ قَ  «Мен адамдардың арасынан айды кӛрдім». Дәл осы сӛйлемде «ай»َسأَ

дегеніміз «әдемі қыз» бейнесінде.Әйтсе де мақалда «қыз» сӛзі айтылмайды, оның орнына 

салыстыру ҥшін алынған «ай» атауы қолданылған. Сонымен осы сӛйлемде немен 

салыстырылып тҧрғаны анық айтылғандықтан (  ُيَ جَّيٌ ثِِي), ол айқын мағыналы метафораға 

жатады. Келесі мақалда:  ِم ًَ  Әдемі сӛйлеп, аз іс жасайтын»ال رَْغزَشَّ ثِجُْهجٍُم َجًُِم انكالِو قَهُِم انَع

бҧлбҧлға алданып қалма», мҧнда  «бҧлбҧл» деу арқылы  «жылтырақ сӛзді қуаяқты»ثُْهجُم 

бейнелейді[8]. 

Кҥшейтпелі метафора   لِضعارةُه  ا ُه َت َّتيَت ُه سْش   إلِض

Негізгі немесе ауыспалы мағынада қолданылуына байланысты метафораны  

кҥшейтпелі, жай және еркін деп бӛлінеді. Кҥшейтпелі метафора кӛп жағдайда мақал-

мәтелдерде қолданылады. Кейде метафора арқылы салыстырылып отырған заттың белгілі 

бір сипатын қатар алады. Мысалы:  ًَك أِجالً أْو عبِجال ٍَ اَِوٌ ععَّ ٌْ  بَدْجَذ  ث    «Егер шибӛрінің 

баласымен достассаң, ерте ме кеш пе сені қабады» деген мақалда мҧндай ескерту 

метафораның негізгі сипаттамасының бірін айқындай тҥседі. Мҧнда «қабады» етістігі 

тыңдаушысын немен салыстырып отырғанын ҧмыттырып, етістіктің ӛзіне ғана назар 

аударады. 

Метонимия   الِض ارَت ُه  

Метонимия дегеніміз- аралық қатынастың жақындығына орай қос зат есім 

атауларын ауыспалы  мағынада қолданылуы.Метонимияның метафорадан 

айырмашылығы – метафора негізінен ҧқсас екі затты немесе қҧбылысты бір атаумен ( 

сӛзбен) атаса, метонимия ойда сақталынып тҧтас бір сӛзді айтпай-ақ, сол сӛздің екінші бір 

сӛз мағынасына сыйыстырып жібереді, оның себебі – метонимия тілде ертеден 

қалыптасқан ҧғымдарға сәйкес жасалынады[1]. Метафорадан метонимияның 

айырмашылығы – тілге тиек болған бҧйымдардың ҧқсастығына сонша мән берілмеуінде 

жатыр. Метонимия жер шарындағы барлық тілде, оның ішінде араб тілінде де кеңінен 

қолданысқа ие. Араб етістіктен ًَُ َ  пайда болған сӛз   ُانِكُبََخ«белгі беріп, ыммен жеткізу»[2] 

мағынасында жҥреді. Метафорада негізгі тҥсінік мҥмкіндігі тҥсіп қалғанымен, 

сӛйлеушінің ыммен, белгі беріп, метонимия арқылы айтқысы келгенін толық мағынада 

тҥсінуге болады. Алда- жалда біреу:  ُي ًُ ٌَْذ َ ِذئَْذ َدَساِه  Зейдтың динарларына тат басты»  деу»ص

арқылы Зейдтың сараңдығын білдіргісі келгенімен, кейін оның динарларының тат 

басқаны ғана айтып ақталмақшы болғаны сӛз болды.  

Арабтың стилист- ғалымдары метонимияны ҥш тҥрге бӛледі: 

1)Белгісі мен сапасына қарай ( ٍِ انِ  َّخ  Яғни заттың болсын немесе  адамның .(انِكُبَخُ َع

белгілі бір басты белгісін, сапалық кӛрсеткішін және ерекшелігін кӛрсетеді[6].(Адамға 

қатысты – бойы, тҥр-сипаты, кӛркемдігі,батылдығы, қол ашықтығы немесе сараңдығы 

т.б.) Мысалы:  ُش طَىَُم انُِجبِد ًَ  Омардың қылышы - ҧзын». Бҧл  мысалда Омардың»ُع

қылышының ҧзындығын ғана емес, оның бойының биіктігінен де бізге ақпарат береді. 

Сӛйтіп, Омардың қасиеттерінің бірі танылып кӛрсетіледі.   

2)Метонимия заттың белгісіне емес, белгі иесіне бағыттала нышан береді  ٍِ انِكُبَخُ َع

ْى ىوِ  ًَ ٍَ َيجبِيَع  :Мысалы ӛлең жолдарынан ҥзінді келтірсек .ان ٍَ ثُِكمِّ أَْثََُض ِيْخَزٍو وانطّبِعُُ بِسثُ انعَّ

 ٌِ  Жаудың желкесін қиятын (қылыш) жарқылымен және жеккӛрініштіліктің»األْضغب

жиналған қара тҧманын қақ айыратын», бҧл жыр шумағы ҥзіндісінде автор қылышты 

шебер ҧстайтын және жҥрек қылын тербейтін шешен сӛз иелерін мадақтайды.Осы екі 

азаматтық қасиетті арабтарда ежелден ӛте жоғары бағалаған.Бҧл жыр жолдарындағы 

«жҥрек» сӛзі «жамандықтың топталған орнымен» қҧпия берілген. Яғни «адамгершілік 

ҥлгісі иесінің» белгісіндей сипаты кӛрінеді. Ал   ٌَ ٍُ ُدتِّ ُعْثًب ََُُْت َيْىِط  Зейнаб»َ َسَشْد َص
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Османның махаббат бесігін ойран етті» мысалы арқылы «махаббат бесігі» деп Османның  

«сҥйіспеншілігін,  жҥрегін» деп тҥсінеміз [8].Сол секілді тӛмендегі мысалдар арқылы да 

тілімізге оралатын кӛркем сӛз, сӛз тіркестерін алға тартайық: 

ْذشاِء   «шӛл дала кемесі» - яғни «тҥйе» –َ  َُُخُ ان َّ

 «қара алтын» -  яғни  «мҧнай» –انزهجبال ىد

هُم   «кісінеудің иесі» - яғни «аттар» –َرَواُد ان َّ

ٍُْ ُْزُبنَع  .кӛздің қызы» - яғни «кӛз жасы» деп білеміз[6]» –ثِ

3) Суреттеу арқылы тануға болатын зат пен белгінің ӛзара байланысын айқындайтын 

метонимия  انُِّْسجَِخ ٍِ  Метонимияның бҧл тҥрі белгілі бір заттағы бар сапалық қасиетін .انِكُبَخُ َع

ашық тҥрде емес, жанама тҥрде  сипаттайды. Мысалы:  ًُشوَءحَ وانَُّذي  ٍ قُجٍّخ ُضِشثَْذ عه ًُ ٌَّ انسًَّبَدخَ ان  

ٍِ انَذْ َشجِ    ْث

«Шындығында да кеңпейілділік, бекзаттық, байлық – аль Хашраджтың шатырына 

қойылған»[5]. Бҧл поэтикалық ҥзіндідіе автор Абдулла ибн аль Хашраджды мадақтап,  

шын мәнісіндегі кеңпейілділік, бекзаттық, қолы ашықтық тән  деу арқылы бҧл 

адамгершілік игіліктері шатырға емес оның иесіне лайықтығын айтады. Келесі мысалда: 

ْ ُ  ال َُ بِسُق ِظهًِّ   Жҧмсақтық менің кӛлеңкемен бірге» нақылында автор ӛзі жайлы»انشِّ

қайырымды, иі жҧмсақ адам екенін білдіреді[8]. 

Араб тілі стилистикасында метонимия сӛйлеу мәнерінде бар кӛркем бояу 

қырларының бірі ретінде саналады. Әсіресе, мақал-мәтелдерге тән айқын бір сипаты десе 

де, дегендей. Сырттай әзілге қҧрылған метонимияның астарында әркез байыпты ой 

ӛріледі. Мысалы: кедей адам халифке :  ًُِْز َُْك قِهَّخَ ان ِْئشاٌ  ً ثَ  Менің ҥйімде»أَْ ُكى  ن

тышқандардың тым аз екеніне шағымданамын» деп айтқаны арқылы керісінше оның 

ҥйінде тышқан жейтін де ас-ауқат жоқтығынан хабардар етеді. Метонимия арқылы 

сӛйлеуші ішкі ойын жеткізеді, бірақ ашық арыздануы байқалмайтындай тәрізді. 

Қорыта айтқанда,  әрбір ҧлттың дҥниетанымы мен мәдениетін танып білу мақсатына 

сол ҧлттың қҧндылықтарының жиынтығын зерттеу арқылы қол жеткізуге болатынын 

зерттеу жҧмысы барысында анықталды. Бҧл қҧндылықтар ҧлттың тілінде, сӛздік қорында 

сақталған.  

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Кухарева Е.В. Арабские пословицы и поговорки. Словарь с лексико- 

фразеологическими комментариями / Е.В.Кухарева. - М.: ACT: ACT МОСКВА: 

Восток - Запад, 2008. - 303с. 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / Х.К. Баранов.  Ташкент: «Камалак», 1994 

-912с  

3.Ушаков В.Д. Фразеология Корана: Опыт сопоставления фразеоречений Корана и 

арабского классического языка / В.Д. Ушаков. - М., 1996. -203 с. 

4.Шайхуллин Т.А. Зиганшин Э.М. Зиляева А.Н. Стилистика арабского языка: 

Учебное пособие.-Казань: Магариф, 2008г-383с 

ص344 ـ 1963داس انكزبة انً شَخ ـ انقبهشح . جخ األع ً  ً  زبثخ االَ بء.انقهق ُذي .5  

6. ص1200 ـ 2008ص ان شوق انذونُخـ انقبهشح ـ ي ش،344يكزجخ.انًعجى انى ُط  

7. ص356. 2000رذقُ ؛ عُذ يذًذ ًَش انذطُت .داسانًعش خ ـ ثُشود.ايثبل  ً انقشاٌ انكشَى.اثٍ قُى انجىصَخ  

8. ص462. 1955الثٍ ان عم ادًذ ثٍ يذًذ انًُذاًَ .يجًع االيثبل  

 

Резюме 

В статье рассматриваются аллегория, метафора и метонимия в арабских 

фразеологизмах. Ставятся следущие задачи: сделать структурно-типологический и 

функционально-смысловые описания аллегории, метафоре и метонимии. 

 

Summary  
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The article describes allegory, metaphor and metonymy in Arabic phraseological units. 

The following problems are put: to make structural-typological and functional-semantic 

description of allegory, metaphor and metonymy.  

 
    

ДИАЛОГ - БҤГІНГІ ТАҢДАҒЫ КОММУНИКАТИВТІ ЛИНГВИСТИКАНЫҢ 

НЕГІЗГІ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ 

 

Эркинбекова Ш.А., 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі,  

№49 гимназия, Тараз қаласы 

 

Мақалада диалогтық тілдесім бүгінгі таңдағы коммуникативті лингвистиканың 

негізгі зерттеу нысаны болып табылатындығы туралы қарастырылады. Диалогтық 

сөйлеу өзара тілдесу негізінде ауызша, ауызекі тілде сөйлеу формасы. Диалогтық сөйлеу 

ауызша, ауызекі сөйлеу сипаты сөйлеуші мен тыңдаушының тікелей байланысынан 

туады. 

Түйін сөздер: диалог, тілдесім, ауызша сөйлеу, тіл, қарым-қатынас.  

 

Тілді тек тілдік бірліктер мен олардың ӛзара байланысының қатаң қҧрылымды 

жҥйесі деп тҥсінуге болмайды, тіл ең алдымен қатысым қҧралы болып табылады. 

Тіл адамдардың қарым-қатынас қҧралы болғандықтан, ол сӛйлеу әрекетінің арқауы 

болып табылады. Тіл ҧлт пен ҧлтты жақындастыратын ӛзгеше қатынас. Тілмен сӛйлесу 

адамзат баласы ҥшін тысқары бір дҥние емес, ол ішкі қҧбылыс. Сӛйлеу тек адамға ғана 

тән. Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса алады. Қазіргі таңда, еліміз ӛз егемендігін 

алып, дербес мемлекет ретінде танылуда. Сондықтан, еліміздің ӛркениетін кӛтеру 

мақсатында шет тілдерін меңгеру, шет елдермен қарым-қатынас орнатудың маңызы зор 

екендігін кӛрсетіп отыр. Бҧл дегеніміз қазақстандықтар ҥшін, жастар ҥшін ағылшын тілін 

ҥйрену-ғылымды, экономиканы, бизнесті одан әрі дамыту қажеттілігін туындатып  отыр. 

Білім-адамзат қазынасы, халықтың білімділігі-елдің байлығының ең маңызды бӛлігі. 

Тәрбиелеу мен оқыту жҥйесінде білім арқылы ең озық мәдениет пен дҥние таным 

қалыптасады. 

Тілдің қарым-қатынас қызметі жеке бірліктер тҥрінде емес, ӛзара хабар алысатын 

саналы әрекет тҥрінде жҥзеге асатыны белгілі.Сондықтан тілдің әртҥрлі деңгейіндегі 

тілдік бірліктердің ерекшеліктері, сӛйлеудің коммуникативті тҥрлері, сӛйлесімдер мен 

мәтіндердің коммуникативтілігіне негіз болып отыр. Қоғам талабына сай шетел тілдерін 

оқытуда берілетін білім мазмҧны мен оқыту әдістерін жаңалау қажет ететіндігі 

айқындалды. 

Ондағы мақсат білім алушыларды қарапайым болса да ӛз ойларын еркін жеткізіп 

қана қоймай, ӛзара тіл табысып, пікір алысуға ҥйрету, себебі жалпыға білім беретін орта 

мектеп білімнің негізгі мақсаты оқушының шетел тілінде сӛйлеу қабілетін жетілдіру. 

Соңғы жылдардағы тілші, әдіскер ғалымдардың зерттеу жҧмыстарының нәтижесіне 

сҥйенсек, мектеп оқушыларының кӛпшілігінің сӛздік қоры жҧтаң, сӛз тіркестерін, сӛйлем 

және мәтін (топик) қҧрауда дәрменсіздік танытатындығын, ойын жҥйелі тҥрде жеткізе 

алмайтындығын, ауызша сӛйлеу дағдысының тӛмендігін байқауға болады деген  пікірді 

тілге тиек етіп отыр. Қазіргі кезде оқушылардың ауызша сӛйлеу әрекетін қалыптастыру- 

бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі болып табылады. Тіл дамытуда мынадай тілдік 

материалдарды пайдалануға болады: 

а) Тіл дамыту жҧмыстарын кӛркем-әдеби ҥлгілермен емес, таза «бала тілін» бақылау 

арқылы жҥргізу. 
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ә) Тіл дамытуда газет-журналдардың, ресми іс-қағаздардың тілін пайдалану. 

б) Тіл дамытуда кӛркем-әдебиет тілінен ҥлгі алу. 

Тіл дамыту жҧмыстарын ҥш салаға бӛледі; 1.сӛздікпен жҧмыс; 2.сӛз тіркесі және 

сӛйлеммен жҧмыс; 3.байланыстырып сӛйлеуге дағдыландыру жҧмыстары. 

Тілді оқытудағы ең басты мақсат - оқушыны сӛйлеуге, яғни айтар ойын жеткізе 

білуге ҥйрету. Сӛйлеу тілдік қарым-қатынас барысында адамның ӛз oйын жарыққа 

шығару процесі, ӛз сӛзін екінші біреуге тҥсінікті етіп жеткізуі.Сӛйлеуге ҥйрету дегенде 

мынадай ҧғымға мән беріледі: бҧл-адам мен адамның тілдік қарым-қатынаста бір-бірімен 

тілдесуі, сӛйлесуі яғни бір адамның ӛз ойын екінші адамға ауызша жеткізуі, сӛйлеуі, 

айтуы. Сонымен бірге айтылған ойдың адамға тҥсінікті болып, оны қабылдау арқылы 

екінші адамның оған ӛзіндік жауап қайтаруы. Бҧл сӛйлеуге ҥйретудің бір адамға ғана 

мәселе емес екендігін кӛрсетеді. Ол тілдік коммуникация арқылы жҥзеге асады. Сӛйлеу 

әрекеті-тілді ҥйрену жолындағы маңызды баспалдақ, қажетті шарт қана емес, ол-

адамзаттың қоғамдағы орнын, қызметін кӛрсететін кҥрделі әрекет. Ӛйткені, сӛйлеу әрекеті 

адамдық қасиетті білдіретін басты ӛлшемдердің бірі. Ауызша сӛйлеуге ҥйрету - тілді 

жалаң ҥйрену емес, адамның  жалпы ойлау қабілетін кеңейту, жетілдіру деген сӛз. Жалпы 

сӛйлеу әрекетін меңгеру ҥшін мына жағдайларды ескеру қажет: Ҥйрететін тілде сӛйлеуге 

деген қажеттілік;  қоршаған орта, жағдайдың әсері; жеке бастың қабілеті; сӛйлеудің негізгі 

мақсатын айқындау [1].   

Тілдесу ҥстінде адам ӛз халқының мәдениеті, ҧлттық ерекшілігін тілдік бірліктер 

арқылы, әртҥрлі тілдік қҧралдар мен ҧлттық таным арқылы білдіреді. Диалогқа 

қатысушылар осылайша ӛздерінің тілден алған білімдерін де, ӛздерін де жеке тҧлға 

ретінде кӛрсетуге мҥмкіндік алады. Демек, оқушылардың диалог мәдениетін 

қалыптастыру – аса маңызды міндет. Тіл меңгерту ҥрдісінде қазіргі ғылымда кең қолдау 

таба бастаған лингвоелтану, лингвомәдениеттану қҧзіреттіліктерін қалыптастыру, сол 

арқылы сҧхбаттық тілдесімге шақыру. Бҧл міндетті жҥзеге асыру диалогтарды пайдалану 

қажеттігін алға тартады. Диалогтарды тіл меңгертуде пайдалану – ӛзіндік кҥрделілігі бар 

мәселе. 

Адам тілдесу барысында әр тҥрлі кӛмекші қҧалдарды да пайдаланатыны белгілі. 

Сондықтан диалог ҥстінде кӛмекшілік қызмет атқаратын ым, қимыл, ишара мәселелері 

туралы, олардың диалог мазмҧнынан алатын орнын, қазақ тіліндегі ерекшіліктеріне де 

мән беруді талап етеді. 

Қазіргі кезде ӛзге тілге ҥйретуде кӛбінесе, ауызша тілдестіруге мән беріліп жҥр, осы 

кҥнге дейін ӛзінің мән-маңызын жоймаған әдіс – коммуникативтік әдіс. Бҧл әдістің негізін 

Е.И. Пассов салды. Бҧл әдістің негізіне коммуникативтік лингвистика, психологиялық 

әрекеттесу теориясы, мәдениеттер сұхбатында жеке тҧлғаның белсенділігін дамыту 

мәселелері де енді.  

«Диалог (грек, dialogos – әңгіме, сҧхбат). Диалогтық сӛйлеу ӛзара тілдесу негізінде 

ауызша, ауызекі тілде сӛйлеу формасы. Диалогтық сӛйлеу ауызша, ауызекі сӛйлеу сипаты 

сӛйлеуші мен тыңдаушының тікелей байланысынан туады. Осыған байланысты диалог 

сӛйлеуге қҧрылымдық жағынан толықсыздық репликалар байланысы тән (сҧрақ, /жауап, 

қарсыласу/, келісу, тіл мәдениеті, толықтыру, қайталау т.б. )», – деп жазады [2].   

«Тілдесім» (общение) – айтылым мен жазылымның ӛзара бірлігінен қҧрала келіп, 

қандай болмасын ақпарат негізінде адамдар арасындағы тілдік қатынасты жҥзеге 

асыратын сӛйлесім әрекетінің тҥрі. «Тілдесім» терминіне ғалым Ф.Оразбаева былай деп 

сипаттама береді, «Тілдесім – адамдардың қоғамдық- әлеуметтік ӛмірде бір бірімен тіл 

арқылы қарым-қатынасқа тҥсіп, ӛзара пікірлесуінің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша 

да, жазбаша да тҥсінуі және оған жауп қайтаруы» [3, 120]. 
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Тілдесім – адамдардың ӛзара әрекетіндегі ӛте кҥрделі қҧбылыс. Бҧл туралы 

А.А.Леонтьев былай дейді: «В современной науке об общении существует огромное 

количество несовпадающих определений данного понятия» [3, 26 ].    

Бҧл  тілдесім қҧбылысының сан қырлы, алуан жҥйелі, сан тарау қҧбылыс екенінен 

болса керек. Диалог тілдесім ҧғымына екі адам сӛйлесетін диалог, ҥш адам сӛйлесетін 

трилог та, ҥштен кӛп адам тілдесетін полилог та кіреді. 

Диалогты зерттеу бҥгінгі таңдағы коммуникативті лингвистиканың негізгі нысанына 

айналып отыр. Кҥннен кҥнге тілдің қарым-қатынас қызметі жеке бірліктер тҥрінде емес, 

ӛзара хабар алысатын саналы әрекет тҥрінде жҥзеге асатындығы нақтыланып келеді. 

Диалогты зерттеудің артықшылығы мынадай екі белгісінен кӛрінеді: 

• диалогта әрбір сӛйлесімнің авторы және нақты тыңдаушысы бар; 

• диалог психологиялық деңгейде стимул мен реакция болып бір-біріне бағытталған 

сӛйлеу қадамдарына байланысты орнайды.     

Сонымен диалог сӛйлеушілерді бірінен кейін бірін сӛйлете беру емес, ол автор мен 

тыңдаушының арасына қарым- қатынас әрекетінің орнауына себеп болатын 

коммуникативтік жағдаят, прагматика ҥшін маңызды – тыңдаушының сӛйлеу актісі мен 

оның коммуникативтік интенциясына негізделген тыңдаушы реакциясы деуге болады. 

Тыңдаушының реакциясы диалогты қҧрайтын әртҥрлі мақсатты анықтайды. Әртҥрлі 

мақсаттың ҥйлесуі арқылы диалог қалыптасады. Диалогты бір ғана мақсат қҧрай алмайды, 

сондықтан әртҥрлі тілдесім тҥрлері, мысалы, диалогты бастаушы тілдесім тҥрі ӛтініш 

білдіруден немесе қажетті хабарды алудан басталғанмен, бҧл тыңдаушының әртҥрлі 

реакциясын тудырып, қарым-қатынастың орнауына себеп болуы мҥмкін, себебі, 

сӛйлеушінің тыңдаушыға бағытталған сӛзі оның ӛзіне қайта оралатын қоздырғыш тҥрткі.  
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Резюме 

В статье рассматривается об особенностях диалога и о том что он является основным 

объектом исследования коммуникативной лингвистики в современной науке. 

 

Summary  

In article is considered about features of dialogue and about that that it is the main object of 

research of communicative linguistics in modern science. 
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Ҧлтымыздың ҧлылығын танытатын ӛз сӛзімізді яғни терминдерді жан-жақты зерттеу 

әлі жалғасын тауып келеді. Осы тҧрғыдан алғанда терминология табиғаты толық 

зерттелді, ғылыми тҧрғыдан ӛз бағасын алып болды деп айта алмаймыз. Сондай мәселенің 

бірі - білім саласындағы терминдер. Тҧжырымдай келгенде білім терминдерінің 

болашағын болжау ҥшін оның ӛткен жолына да кӛз салмай болмайды. Осы орайда 

А.И.Герценнің: «Ӛткенді жете білу арқылы қазіргісін тҥсінеміз, болғандардың мәніне 

терең бойлай отыра, болашақтағының мәнін ашамыз, артқа қарай отыра алға басамыз» 

деген пікірі еске тҥседі.    

Қазіргі заманғы қазақ терминологиясын тҥзу ісі ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басынан бастау алады. Әсіресе, ХІХ ғасырдың  

90 жылдарынан  А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, Қ.Жҧбанҧлы, Е.Омаров, 

Т.Шонанов, Ә.Ермеков, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, К.Кемеңгерҧлы, Ж.Кҥдерин, 

М.Жҧмабаев сияқты оқымысты зиялыларымыз білім терминдерінің ҥлгісін еңбектерінде 

кӛрсетіп, сара жол салып кеткен. Осы ағартушылардың еңбектерінде бҧрын 

қолданылмаған, қазақ ортасына бейтаныс пән сӛздері, ғылым – білім атаулары қазақ 

тілінде жасалып, аударылып қолданыла бастады. Жаңа сӛздер жасалды, қатардағы 

сӛздеріміз ӛздеріне ҧқсас ғылым ҧғымдарына сәйкестелініп, терминдік сипат алды. Қазақ 

тілінде терминді арнайы тҥзу ісін А.Байтҧрсынҧлы бастап берді. Мысалы, ғалымның бір  

ӛзі қазақ тілі мен әдебиеті бойынша 500-ден аса ғылыми тҥсініктерін тҥгелдей қазақ 

сӛзімен атап берді, сондай-ақ, Х.Досмҧхамедҧлы, Қ.Жҧбанҧлы,  Е.Омаров, Т.Шонанов, 

Ә.Ермеков. т.б. ӛз еңбектерінде бірнеше ондаған пән сӛздерін қазақшалап, қазақ сӛздерін 

термин ретінде оларға терминдік сипат бере қолдануға тырысты.  

Яғни, осы кезең қазақ терминологиясын қалыптастырудағы айрықша кезең болып 

табылады. Ӛйткені дәл осы кезеңде ҧлт тілі негізінде термин жасау ісі жемісті жҥргізілді. 

Қазақ зиялылары бҧл іске айрықша мән беріп, ғылыми терминологияның бағдарын ӛздері 

белгілеп отырды. Ғылымның кӛптеген салалары бойынша қазақ тіліндегі тӛл 

оқулықтардың жазылуы және ӛзге тілдерден аударылуы салалық терминологияның 

қалыптасуына жол ашты. Сол кезеңге дейін термин жасаудың тҧрақты принциптері 

болмаған еді. Ондай кҥрделі міндетті атқару ісі қазақ оқымыстыларының ӛздеріне 

жҥктелді. Осы кездегі термин жасаудағы негізгі кӛзделген мақсат олардың қалың бҧқараға 

тҥсінікті болуы еді.  

А.Байтҧрсынҧлы ХХ ғасырдың басында ана тілінде ҧлттық тіл білімінің негізін 

қалаған қазақтың тҧңғыш ғалымы ретінде танылады. А.Байтҧрсынҧлы  жасаған ғылыми 

атаулардың (терминдердің) принциптеріне сҥйеніп, сол кездегі қазақтың оқыған зиялы 

азаматтары ғылымды ана тілінде дамытудың негізін қалады. Сонымен бірге қазақ 

оқығандары ғылымның әр саласынан ана тілінде оқулықтар мен оқу қҧралдарын жаза 

бастады. Е.Омарҧлы «Пішіндеме», М.Жҧмабаев «Педагогика», Ж.Аймауытов 

«Психология», 

 Ж. Қҥдерин «Ӛсімдіктану» оқулығын, ал «Арифметика» (Есептану) оқулығы 

атауларына М.Дулатҧлы, С.Қожанҧлы, К.Жәленовтер кӛп еңбек сіңірді.  

Бҥкіл ҧлттың мәдениетінің ӛркендеуіне ықпал жасаған шаралардың 20-30 жылдарда 

тіптен белең алғанын айту лазым. Неге десеңіз, сауат ашудың жарқын бір беттері осы 

кезеңге орайлас келді. Оны біз сол кездегі зиялы қауымның оқулықтарынан, 

сӛздіктерінен, еңбектерінен кӛреміз. Олар ғылымның әр саласында заман талабына сай ӛз 

мамандары жоқ кезде әрі ақын, әрі жазушы, әрі аудармашы, әрі сыншы болуға тура келді. 

Сонымен бірге қазақ оқығандары ғылымның әр саласынан ана тілінен оқулықтар 

мен оқу қҧралдарын жаза бастады. Оған дәлел М.Дулатҧлының «Есеп қҧралы» атты ІІ 

бӛлімнен тҧратын, 1914 жылы басылып шыққан оқулығында : кӛбейту, мысалдар, есептер, 

алу, бӛлу, қосу,  ӛлшеу, сызғыш, есептану, тік бҧрыш, шаршы, тҥзу сызық,  жаттығу, 
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шегеру, қосынды, қосылғыш, ондық сандар, бірлік сандар. т.б. жҥзге жуық математикаға 

жаңа терминдер енгізген. Арада қанша жыл ӛтсе де бҧл атаулар бҥгінгі мектеп  

оқулықтарында қолданылып жҥр. Қазіргі  ҧрпаққа да ӛзінің зор ықпалын тигізіп отыр, 

тигізе береді де.  

Математика саласына  тағы бір ӛз ҥлесін қосқан Е.Омарҧлының «Пішіндеме» атты 

оқулығы жарық кӛрген. Осы оқулықта тҧңғыш рет геометрия пәні атаулары қазақша ӛз 

баламасын тапты. Кітапта:  тҥйін (теорема), қҧрылымдас (пропорционал), ӛрістік (сектор), 

ӛре (диаметр), тетік (аргумент), пішін (фигура), қатар сызық (параллель), кесе 

(перпендикуляр). т.б. тӛл терминдерімізді жасап, қазақ тілінің ғылымды игеруге 

бейімділігін, икемділігін ӛзінің қҧнды еңбектерімен дәлелдеп берді. 

20-30 жылдыры ҧлттық мектебіміз бен тәлімдік ой – пікірдің дамуына елеулі ҥлес 

қосқан қоғам қайраткерлерінің бірі, педагог – ғалым, әдіскер, әдебиетші, лингвист, 

жазушы,  тарихшы және аудармашы Т.Шонанов болды. Ғалым сан алуан оқулықтар мен 

оқу қҧралдарының, қазақ тілі, тарих, математика, география, педагогика, психология 

мәселелеріне арналған мақалалар мен еңбектер жазған. Т.Шонанҧлы «Тіл дамыту», «Қазақ 

тілі» (Грамматика мен емле), «Жаңа арна», «Ересектер ҥшін оқу қҧралы» еңбектеріне қоса 

ӛзге ҧлт ӛкілдеріне арнап кӛптеген оқу қҧралдарын, зерттеу еңбектерін жазды. Айталық, 

«Самоучитель киргизского языка для русских» (Оренбург, 1925ж 1-басылым), 

(Қызылорда, 1929ж), «Қазақ тілінің оқу қҧралы», «Шала сауатты ересектер ҥшін оқу 

қҧралы» (Қызылорда,1926ж), «Учебник казахского языка для  взрослых», «Орыстар ҥшін 

қазақша әліппе» атты еңбектерін атауға болады [1, 3 б.]. 

Қазақ терминологиясының тарихында елеулі орны бар пән атауларын қабылдауда 

маңызды ҥлес қосқан ғалым  Х.Досмҧхамедҧлы (1883-1939) сан – салалы ғылыми мҧра 

қалдырды. Ол табиғаттану, анатомия, зоология, фольклортану, этнография, ғылыми 

терминология жасау жӛніндегі оқулықтар мен еңбектердің авторы. Х.Досмҧхамедҧлы 

кірме сӛздерді, әсіресе орыс тілі арқылы енген сӛздерге тӛл тілімізден балама табуды 

кірме сӛздерді қолдануда ана тілінің  ішкі дыбыстық заңын сақтап қолдануын дҧрыс 

қҧбылыс деп есептеген. Ол ғылым дамуы ҥшін терминология мәселесін белгілі бір жҥйеге 

тҥсіруге де назар аударды. Х.Досмҧхамедҧлы сонау 1920-30 жылдардың ӛзінде термин 

сӛздің қабылдану, олардың бекітілу жолдарын анықтап берген болатын. Оған дәлел, 

Х.Досмҧхамедҧлы 1925 жылы Орынбор қаласында ӛткізілген қазақ білімпаздарының 

тҧңғыш съезінде терминология ісін ҧйымдастыру жӛнінде: «Бҥкіл қазақ халқы ҥшін 

жалғыз білім кеңесі болу керек. Ол білім кеңесі жанында әр пәннің мамандарынан 

сайланған комиссия болуы керек. Пән сӛздері әуелі  пән комиссиясының сынына тҥсіп, 

оның қабылдап алған сӛздері баспасӛз жҥзінде жарияланып, кӛптің талқысына тҥсуге тиіс. 

Ол пән сӛздері сонан соң ғана барып білім кеңесінің қарауына тҥсіп, бекітіліп шығуы 

тиіс» [2, 6 б.] деп ҧйымдастыру жағынан бірден – бір ҥлгі кӛрсеткен. 

«Асқар тау алыстаған алыстаған сайын биіктей тҥседі» демекші, асыл азаматын 

уақыт таразысы ӛз талғамына салып, бҥгінде ӛз бағасын беріп халқымен қайта 

қауыштырды. Профессор Қ.Жҧбанов ӛзінің бҥкіл білік – білімін туған халқын 

сауаттандыру жолына жҧмсады. ХХ ғасырдың алғашқы, жартысында қазақ халқының 

рухани – мәдени ӛміріндегі аса зор саяси - әлеуметтік, халықтың мәні бар мәселенің бірі – 

жазу, емле, термин туралы мәселенің  басы қасында Қ.Жҧбанов жҥрді. 1933 жылы 

Мемлекеттік терминология комиссиясы (Мемтерминком) қҧрылған. Оның тҧңғыш 

тӛрағасы Қ.Жҧбанов, мҥшелері Б.К.Асфандияров, Г.К.Бірімжанов. т.б. болған. Алғашқы 

ҧйымдасқан кҥннен бастап бҧл комиссия қазақ тілінің терминологиялық жҥйесін жасау, 

қалыптастыру жҧмыстарымен айналысты.  

Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін салушы Қ.Жҧбанов қолданған пән сӛздерге 

ерекше тоқталуға болады. Кіріккен сӛз, қиюлы сӛз , қосар сӛздер, хабар сазды сӛйлем, 

хабарлы сӛйлем,  қиюлы кіріккен сӛздер,  әріп қиюлылар, аралас қиюлылар, сонар 
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дыбыстар, ҥнсіз дауыссыздар, ҥнді дауыстылар, ерін қамаулысы, ерін дауыстылары, езу 

дауыстылар, ауыз жолды дауыссыз, еріндік, езулік, ашық буын, жалаң ашық буын, жеңіл 

тҧйық буын, ауыр тҧйық буын, жеңіл бітеу буын, ауыр бітеу буын, сӛз сазы, толық 

дауысты, келте дауысты, қосынды дауысты, тура жолды сонорлар, ҥздіксіз, жуысыңқы, 

ерін дауыссызы, мҧрын жолды айналма сонар, кӛмей дауыссыздары, сыбыр дыбыс, сыбыс 

дыбыс, тіс дауыссызы, ҥнді, ҥнсіз, ҥздікті, ҥздіксіз дауыссыздар, жабысыңқы, жуысыңқы, 

тура жолды, мҧрын жолды, жалаң буын. т.б. Тӛл пән сӛздерді қалыптастыруда 

А.Байтҧрсынҧлының  жолын жалғастырған Қ.Жҧбанов атау сӛздерді ғылыми ҧғымдарды  

дәлдік пен нақтылық талаптарын ӛте мҧқият ескеріп отырған. 

Дарынды азаматтарымыздың бірі - ақын Мағжан Жҧмабаев. Ол тіл байлығымыздың 

ҥлкен бір саласы – терминологияға да ӛз ҥлесін қосты. М.Жҧмабаев - «Педагогика» атты 

оқулықтың авторы. «Педагогика» (Баланы тәрбие қылу қҧралы) атты әрі оқулық, әрі 

методикалық сипатты бар кітабы  шыққан. Ағартушының ӛз сӛзіне жҥгінсек: «Кітапты бір 

орыс кітабынан тура тәржімә деуге болмайды. Алдына бір кітапты жайып қойып, 

бҧрылмастан кӛшіре бергенім жоқ. Тәрбие ғалымдардың пікірлерін таңдап алуға 

ҧмтылдым. Шамам келгенше, қазақ жанын қабыстыруға тырыстым. (Кӛп пайдаланылғаны 

– Рубинштейн, Сиворцов, Смирновтардың педагогика туралы еңбектері.) Бізде бҧрын 

жасалған пән тілі болмағандықтан тҥрлі терминдерге тап басқандай қазақша сӛз табу кӛп 

кҥшке тиді. Қалайда, курстарда оқыған мҧғалімдердің жәрдемімен таза орыс сӛздері 

қазақшаға айналдырылды. Ал енді, жиһан тілі болып кеткен шет сӛздерді қазақшаға 

аударам деп азаптануды тиісті деп таппадым»[3.10 б.].  

Ғалым белгілі бір ғылыми ҧғымдардың қазақша баламасын алғанда, оның сол 

терминдік ҧғымды дәл беруін, сондай – ақ, келешекте сол терминдердің қазақ тілінде 

алатын тҧрақты орны қандай болмақ деген сияқты мәселелерге ерекше кӛңіл аударғанын 

кӛреміз. Қҧлықтылық – нравственность, сҧлулық – прекрасное, жылулық – температура, 

елес – иллюзия т.б [3, 54 б.]. 

М.Жҧмабаевтың дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сҧлулық тәрбиесі, қҧлық тәрбиесі, 

жан кӛріністері, сезім мҥшелері, бақылау, елес, ҧлт тәрбиесі, әсерлену, жылулық, қан 

жҥру, еріксіз қиял, ерікті қиял, ҧғым, ойлау, қайрат , әдет, қҧмарлық, мінез, кӛру, суреттеу, 

қиял т.б. терминдері осы кҥні қолданылуда. 

Ал осындай дарынды тҧлғалардың бірі Ж.Аймауытов сол кезде психология 

саласынан еңбек жазған еді. Талай терминдерімізді қазақша сӛйлете алатынымызды 

сӛзжасамның хас шеберлері әлдеқашан – ақ дәлелдеген. Психология саласында әсіресе Ж. 

Аймауытовтың тәжірибесін жинақтап кеңінен қолдану ләзім. Тілінің әсем әуеніндей 

тӛгілетінін айтпағанның ӛзінде бір ғана «Психология мен ӛнер таңдау» деген еңбегінде 

150-ге жуық термин қолданылып, соның он шақтысының ғана латынша атауларын жақша 

ішінде келтіргені еріксіз таңдай қақтырады. Мысалы: қҧмартпалы (страстный), аяныш 

жанды (сентиментальный), кҥйгелек (нервный), біріңғай (монотонный), қадалмалы 

(датошный). 

Тіліміз ҥшін қажет, бірақ дәл баламасы жоқ психология терминдері тҥсіндіруінде сӛз 

шеберінің  қалдырған мҧрасын кеңінен қолдануымыз, және осылай іркіліссіз аударуды 

ҥйренуіміз керек. Жан тамыршысы (психология), Ыстық қанды (сангвинник), салқын 

қанды (флегматик), қызбалы (холерик), кейін тартпа (реакционный), ескі пікірлі 

(консервативный), ҥмітшіл (оптимист), кӛпшілдік (альтруизм), мҧратшылдық 

(идеализм).т.б [4, 12 б.].  

Ӛзіміз қозғап отырған кезеңде жарық кӛрген еңбектің бірі – «Ӛсімдіктану». Тҧңғыш 

биолог ғалым Ж.Кҥдерин бҧл оқулықты 1927 жылы Москвадан басып шығарды. 

Ж.Кҥдериннің  «Ӛсімдіктану» еңбегінде 300 - ге жуық қазақ тілінде жасалған ӛсімдік 

атаулары кездеседі. Оқулықтың алғы сӛзінде жазған биолог-ғалым Қабділрашид Қайым 

кітаптың ғалымдар мен мҧғалімдердің іс жҥзінде кең пайдаланып жетекші қҧрал етуіне 
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таптырмайтын қомақты еңбек екенін айта келіп, биология ғылымының докторы 

Ғ.З.Бияшев пен А.Алманиязовтың пікірлерін келтіреді. Онда «биолог-ғалым 

Ж.Кҥдериннің «Ӛсімдіктану» кітабы қазірдің ӛзінде маңызын жоғалтқан жоқ. Ол әлі де 

болса қазақ арасында ӛсімдік ӛмірі жӛнінде ғылыми білімді таратудың ӛте қҧнды қҧралы 

болып табылады» [5, 9 б.] делінген. Бір ғажабы, қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтарда 

қаймағы бҧзылмаған ана тіліміздің байлығы термин жасауда ҧтымды пайдаланылған. 

1920-1930 жылдары, шет сӛздерге ана тілінен балама табуға ҧмтылу әрекеті басым 

болғанын сол кезеңдерді салыстыру, зерттеу арқылы кӛз жеткізіп отырмыз. Бҧл кезеңде 

дәуір зиялыларының ҧлт тіліне баса назар аударуы қазақ тілінің мәртебесін жоғарылатты. 

Мҧндай сӛз тасқыны қазақ тілінің тарихында бірнеше дҥркін болған болса, бҧл кҥнде 

халқымыз тіл, термин мәселелерінен қиналмайтын еді. Олай дейтініміз ҧлт тіліне деген 

жаңаша кӛзқарастың сипат алуына, тілдің тӛл қоры арқылы жаңа атау, терминдер жасау, 

қайта қарау процесінде олардың қазақыланған атауларын жасауда, тілдің тӛл 

мҥмкіншіліктерін іздестіруде 1920 жылдарда тілімізде пайда болған терминдеріміздің 

ӛзіндік ерекшеліктерін зерттеудің маңызы ерекше. Бҧл кезеңді термин дамуының ӛз 

алдына бір дәуірі, ҥлкен тарихи кезеңі деп қарау орынды. Ӛйткені, ол бҥгінгі таңдағы 

білім терминдерін жҥйелеуде негізгі нысана болмақ. 

«...Пән тілі ең әуелі қазақ халқының сӛзінен ізделінсін» деген ҧстанымға сҥйенген 

кезеңнің тәжірибесі – бҥгінгі терминологияны ана тілінде дамыту ҥрдісіндегі – негізгі 

тірек болуы тиіс. Сол тҧста жарық кӛріп, кейін қалыс қалған атаулар ӛте кӛп. Ал оларды 

қайта жаңғырту, сол дәуір зиялыларының термин жасау шығармашылығындағы әдіс – 

тәсілдерін зерттеу - бҥгінгі тіл мамандарының міндеті. Олай болса, «Ескі сӛз – жаңа сӛздің 

тҥп қазығы» дегендей, 1920-30 жылдарда білім саласындағы терминдерге назар аударып, 

әдеби тілдің кәдесіне жарайтын баламаларды актив сӛз қатарына қосу керек. 

Қорыта айтқанда, жат сӛздердің орнына жҧртшылық жылы қабылдайтын болашағы 

зор жаңа қазақша балама қалыптастыру, оның заңдылықтарын ашу, оған ҥн қосу – бір 

адамның емес, бәріміздің міндетіміз. Ол ҥшін қазақ тілінің сӛз байлығы, кӛне замандардан 

келе жатқан байырғы сӛздік қорын жан – жақты пайдалануымыз қажет.  

Ӛткеннен сабақ алмаған ӛнер де, білім де алға басып ӛркендемек емес. Олай болса,  

А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов, Қ.Жҧбанов біртуар 

асыл азаматтардың педагогикалық еңбектерін қайта қарап, бҥгінде ғылымға енгізу - 

бҥгінгі ҧстаздар міндеті. 

Ал, 1920-30 жылдардағы термин жасау тәжірибесін зерттеу – қазіргі 

терминологияның сан – салалы сауалдарына ҥлесін қосар бірден – бір дҧрыс нысана.  
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Резюме 

В 20-30-х годах ХХ в казахстание ученье - А.Байтурсынов, Х.Досмухамедов, 

М.Дулатов, М.Жумабаев затрагивали в своих трудах проблему использования 

образовательних терминов в школьных учебниках. И их исеперовения послужили 

основной развития обрезоветельной терминологий в казахской языке.  
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Summary 

In 20-30 years well known Kazakh scientists ll. H.Dosmuhamedbly, M.Dulatov, 

A.Baityrsynov, M.Zhumobaev woks were built the foundation of terminology. This problem is 

considered in this article. 

 

 

ҚАЗАҚ ДИАСПОРА ТІЛІН ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 

АСПЕКТІДЕ ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Ҥдербаев А.Ж., 

 

Мақалада шетелдегі қазақтар тілінің ерекшелігі диалектология саласында зерттеліп 

келгендігі, бҥгінгі таңда диаспора тілін әлеуметтік лингвистикалық аспектіде зерттеудің 

маңызы қарастырылады.  

Тҥйін сӛздер: диалектология, әлеуметтік лингвистика, сӛйленіс, аймақтық тіл.  

 

Дҥниенің тҥкпір-тҥкпіріндегі диаспоралардың қоныстану тарихы, әлеуметтік 

жағдайы, мәдениеті, әдебиеті, ӛнері т.б. қырлары тҥрлі ғылымның зерттеу нысанына 

айналды. Соның ішінде кӛп немесе аз ҧлтты шет мемлекеттерде ӛмір сҥріп жатқан 

диаспора тіліндегі ӛзгерістер кӛптеген лингвистикалық зерттеулерде қарастырылып, 

әдіснамалық және мазмҧны жағынан бір-бірінен ӛзгешеленеді. Әлемдік ғылыми 

зерттеулерде тілді қолданушылар санының артуы не кемуі, соған сәйкес тілдің таралуы 

мен кеңістігінің тарылуы, диаспора тілінің сақталуы мен дамуы, ондағы тілдік жағдаят, 

басқа тілдердің әсері, мәдени-тілдік факторларға қатысты ӛзгеруі сияқты т.б. мәселелер 

соңғы 20-30 жылдың шамасында жан-жақты қарастырыла бастады [1].  

Шетелдегі қазақтардың тілі қазақ тіл білімінің диалектология саласында ӛткен 

ғасырдың 60 жылдарының соңынан бері зерттеліп келеді. Қазақ жерінен тыс ӛзге 

елдердегі қазақтардың тіл ерекшелігі орналасу аумағы, рулық қҧрамының жақындығы 

бойынша қазақ жеріндегі говорлармен (бҥгінде сөйленіс деп аталады) қатар, белгілі бір 

сӛйленістер тобының (батыс, оңтҥстік, солтҥстік-орталық, шығыс) қҧрамында 

қарастырылды. Яғни, диалектолог мамандар оларды бҥгінгідей диаспора, ирредента тілі 

деп емес, қазақ тілінің сӛйленістері ретінде, негізінен олардың тіліндегі лексикалық, 

фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктерді зерттеумен шҧғылданды. Қазақ тіліндегі 

диалектілік ерекшеліктерді зерттеу жҧмысы соңғы жылдары республика кӛлемінен 

шығып, алыс шетелдерде тҧратын қазақ диаспорасы тілін де қамти бастады. Оның басты 

себебі шетелдердегі қазақ диаспорасының тілін Кеңес ӛкіметі тҧсында зерттеу мҥмкіндігі 

шектеулі болатын. Тәуелсіздік алған жылдарда шетелдегі қазақтардың тілін зерттеу 

мҥмкіндігі кӛптеген факторлармен байланысты. Қазақстан дҥниежҥзілік қоғамдастықтың 

толық қҧқылы мҥшесі болып отырған қазіргі жағдайда қазақ диаспорасының, ҚР-мен 

біздің отандастарымыз қоныстанған елдердің ӛзара қатынастары мен байланыс мәселелері 

мемлекетаралық деңгейде ӛткір қойылды. Тарихи себептерге байланысты шет елдерге 

қоныс аударуға мәжбҥр болған қандастарымызбен қайта қауышуға, қарым-қатынас жасау, 

ондағы қазақтардың атамекеніне қайтып оралу мҥмкіндігі туды.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстанда «Халықтың кӛші-қоны туралы» 

Заң (1997 ж.) қабылданып, 31.12.1996 және 21.11.2005 жылдары ҚР Президентінің 

Жарлығымен шетелдерде тҧратын отандастарымызды қолдау Мемлекеттік бағдарламасы 

бекітілді. Бҧл ресми қҧжаттар кейінде белгілі бір жылдарға арналған кӛші қон саясатының 

бағдарламасымен, тҧжырымдамасымен толықтырылып отырды [2, 234 б.]. Алғаш ресми 

қҧжаттар қабылданған жылдардан бастап бҥгінге дейін ӛзге мемлекеттердегі 

қандастарымыздың тарихи Отанына кӛшіп келу ҥрдісі жалғасып келеді. Яғни, қҧжаттарды 
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дайындаудағы «қазақ ҧлтын жинау және этникалық шоғырландыру мен кеңестік және 

кеңестіктен кейінгі кезеңдердегі кӛші-қон шығыны мен этнодемографиялық теңсіздікті 

толықтыру» [2, 234 б.] тҥріндегі басты мақсат жҥзеге асып жатқанын кӛреміз.  

Әртҥрлі географиялық әрі тілдік ортада ӛмір сҥріп отырған қазақтар тілінің 

ерекшелігі де әрқилы. Басты себебі ондағы аралас отырған халықтардың, қалыптасқан 

тілдік жағдаяттың, ҥстем тілдің әсері сияқты сыртқы тілдік факторлармен байланысты. 

Қазақ тіл біліміндегі кейінгі диалектологиялық зерттеулерде дәстҥрлі тілдік 

қҧбылыстарды зерттеумен қатар ондағы қазақ тілінің жай-кҥйі, тілдік жағдаят, тілдердің 

бір-біріне әсері т.б. мәселелер кӛрініс беріп, шет елдердегі қазақ диаспорасы мен ирредент 

тілінің әлеуметтік, қоғамдық қызметіне мән беріле бастады. Қазақтар Еуропа, Пәкістан, 

Ливия т.б. елдерде де бірен-саран қоныстанғанымен, тілшілердің зерттеу нысанына 

Моңғолия, Қытай, Ауғанстан, Иран елдеріндегі, соңғы кезде ішінара Тҥркиядағы 

қазақтардың тілі алынды, тіл ерекшеліктері бойынша зерттеу жҧмыстары қорғалып, 

бірнеше мақала, монографиялық зерттеулер жарық кӛрді.  

Қазақ диаспорасы тіліне қатысты жҥргізілген зерттеулердің нәтижелері отандық 

диалектология саласында лексикографиялық еңбектерде (диалектологиялық, аймақтық 

сӛздіктер тҥзу) кеңінен кӛрініс тапты. Осы кҥнге дейін қазақ диалектологиясындағы 

зерттеулер, ғылыми еңбектер, сӛздіктерде жарияланған материалдардың басын қосып, 

толықтырудың нәтижесінде академик Ш.Ш.Сарыбаевтың редакторлығымен «Қазақ тілінің 

аймақтық сӛздігі» қҧрастырылғанын ерекше атап ӛтуге болады [3]. Себебі сӛздіктің негізгі 

материалы ретінде Қазақстан территориясынан тысқары, Ӛзбекстан, Қарақалпақстан, 

Тҥрікменстан, Тәжікстан, Ресей Федерациясындағы, сонымен қатар алыс шет елдер 

Моңғолия, Қытай, Ауғанстан, Иран елдеріндегі қазақ диаспорасының тілінен лексикалық, 

фонетикалық және грамматикалық та ерекшеліктер пайдаланылды. Сонымен қатар 

аталған ӛңірлер бойынша зерттеу жҥргізіліп, қысқаша ғылыми очерктер жазылды [4]. Шет 

ел қазақтарының лексикасын зерттеу, оның диаспоралық, аймақтық сӛздігін жасау қазақ 

ҧлттық тілдің толығуына, оның әдеби нормаларын тҧрақтандыруға зор ҥлес қосады. Осы 

тҧрғыдан алғанда халықтық тіліміз лексикасының бір мол тарауы – аймақтық сӛздерді 

жан-жақты мол қамтитын, олардың басын бір арнаға біріктіретін зор кӛлемді аймақтық 

сӛздікті тҥзіп шығару – қазақ тіл білімінің қазіргі таңдағы ӛзекті мәселелерінің бірі болып 

отыр.  

Дегенмен алыс шет елдердегі қазақ тілінің материалдары, тҥрлі кӛркем 

әдебиеттердегі, жырлардағы, фольклордағы мәтіндер, фразеологизмдер, 

пареомологизмдер, шҧғылданатын кәсібіне қатысты, жергілікті тілмен қарым-қатынаста 

пайда болған аймақтық бірліктер жан-жақты, толық жиналып бітті деуге болмайды. Ендігі 

кезекте мҧндай зерттеуді жҥргізу ҥшін Қытайдағы, Тҥркиядағы, Моңғолиядағы, 

Ауғанстан, Иран елдеріндегі қазақ шоғырының тілін, ондағы тілдік жағдаятты әлеуметтік-

диалектологиялық аспектіде зерттеу ӛз кезегін кҥтуде. Себебі уақыт озған сайын тҥрлі 

саяси-әлеуметтік факторларға, тілдік жағдаятқа, қоршаған тілдік ортаның әсеріне 

байланысты сақталып келген қазақ тілі де (Қытайдағы, Моңғолиядағы) ӛзгеріске 

ҧшырауда. Ал кейбір елдегі (мысалы, Тҥркияда) қазақтар тілінің жай-кҥй бірді-екілі 

мақалада айтылғаны болмаса, әлі жҥйелі зерттелген емес. 

Республикамыздың шегарасынан тыс, бҧрынғы одақтас, бҥгінде таяу және алыс шет 

елдердегі қазақтардың тілінің ерекшелігін тек сӛйленістік сипатта деп айтуға еш қисын 

жоқ. Олардың тілі ертеден келе жатқан жергілікті ерекшеліктермен қатар сондағы 

қалыптасқан тілдік жағдаятқа, қостілділікке, ӛзге мәдениеттің әсерімен байланысты кірме 

сӛздердің, терминдердің енуімен, аймақтық тіл элементтерінің қолданылуымен 

ерекшеленбек. Сондықтан бҧл елдердегі қазақ тілінің бҥгінгі жай-кҥйін, дамуын, 

ӛзгерісін, қолданысын зерттеп кӛрсету ҥшін ондағы қазақтардың тілі тек қана сӛйленіс 

ретінде емес, қалыптасқан термин, атаулары бар, ӛзіндік әдеби нормаға тҥскен, жазбаша, 
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ауызша тҥрде қолданылатындығын ескере келе ондағы қазақ тілінің ӛмір сҥру формасы 

анықталу тиіс. Ӛйткені Қытай, Моңғолия, Тҥркия елдерінде қазақ тілінде мерзімді 

басылымдар, саяси-кӛркем әдебиеттер, оқулықтар шығады, радио-, телехабарлар 

таратылады. Ауызекі тілдегі айырмашылықты айтпағанда, шет елдерде қазақ тілінде 

жарық кӛрген әдебиеттердің Қазақстанда қолданылып отырған әдеби тіліміздің жазу 

нормасымен сәйкес келмейтін тҧстары жеткілікті. Сонымен қатар аймақтардағы басқару, 

техника, шаруашылық, ғылым, саясат т.б. салаларда жҧмсалатын атау-терминдерде 

бірізділік жоқ. Әр аймақта тілдердің ӛзара әсерлесу арқылы кірме лексикалық бірліктер, 

ӛзіндік терминдер қолданылады. Қытайдағы, Моңғолиядағы, Тҥркия қазақтарының 

тілінде кірме элементтермен қатар сәтті қолданысқа енген тӛл терминдер де бар. Бҧл 

ерекшеліктер соңғы жылдары келіп қоныстанып жатқан оралмандардың тілінде кӛптеп 

қолданылуынан байқалады. Ӛзге елдерде басқа тілдік ортада қызмет етіп келе жатқан 

қазақтардың сӛйлеу тілін аймақтық тілдің анық кӛрінісі деп атауға болады. Мәселен, қазақ 

диалектологиясында шығыс сӛйленістерінің қҧрамында қарастырылып келген Баян-Ӛлгий 

(Моңғолиядағы қазақтардың тіл ерекшелігі), Шыңжаң (Қытайдағы қазақтардың тіл 

ерекшелігі) сӛйленістерін қазіргі кезде толық аймақтық тіл (региолект) деп айтуға негіз 

бар.  

Ӛйткені ол аймақтардағы ҧлттық тілдің нҧсқасы жазбаша қолданылады, демек 

жазуы бар (диалектіде жазуы болмайды деп қарастырылады), жергілікті ерекшеліктер 

кӛптеп кездескенімен, белгілі бір ережелерге сҥйенетін нормасы бар (фонетикалық, 

грамматикалық жағынан да), яғни нормаға тҥскен, ӛзіндік немесе аралас отырған 

тілдерден енген термин, атаулары, кірме элементтері бар тіл деуге болады. Әрі жергілікті 

ерекшеліктер кӛбіне ауылдық елді мекендерде қолданылғанымен, қалалық жерлерде, 

әкімшілік орталықтарда тҧратын, сауатты, орта-жоғары білімді қазақтардың тілінде 

сондағы ҥстем тілді игергендіктен (яғни топтық қостілділік болғандықтан), сол тілдерден 

енген кірме сӛздер, пайда болған аймақтық тілдің бірліктері ҧшырасады. Яғни аймақтық 

тілде сӛйлеушілер ретінде осыларды мысалға келтіруге болады. Осы пікірімізді, әрі 

аймақтық тілдік термині туралы ҧғым-тҥсінікті Қытай қазақтары тіліне қатысты жҥргізіп 

жатқан зерттеуіміз бойынша тілдік деректер негізінде, нақты дәлелдер келтіре отырып 

дәлелдемекпіз.   
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Резюме 
В статье рассматривается исследование языковых особенностей казахов зарубежья в 

диалектологии, а также важность изучения состояния языка казахской диаспоры в с 

социолингвистическом аспекте.  

 

Summary 
The article deals with the study of linguistic features of the Kazakhs abroad in 

dialectology, and the importance of studying the state language of Kazakh Diaspora in a 

sociolinguistic perspective. 
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Секция 2 

 

Актуальные аспекты экономической и 

технической модернизации общества 

Республики Казахстан 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сапарбаев А.Д., 

 заслуженный деятель Казахстана,  

почетный академик НАН РК,  

доктор экономических наук, профессор 

 

В данной статье рассматривается об антикоррупционных мерах в учреждениях 

образования. 

Ключевые слова: меры, учреждения, образования, антикоррупция, борьба.  
 

Одной из приоритетных задач построения демократического общества на 

сегодняшний день является борьба с коррупцией.  Актуальность борьбы с 

коррупцией заключается в том, что она должна носить комплексный характер. 

Необходимы консолидированные усилия не только государства, но и всего гражданского 

общества во всех регионах страны. Результат будет, когда борьба с коррупцией, во-

первых, станет постоянной и неослабевающей функцией государства, во-вторых – 

предметом  бдительного контроля со стороны общества. 

В выдвинутых Президентом страны Н. Назарбаевым 100 шагах по реализации пяти 

институциональных реформ особое внимание уделено вопросам борьбы и нетерпимости к 

коррупции. Главой государства также поставлена задача по формированию 

антикоррупционной культуры и поведения, усилению общественного контроля, а также 

устранению причин и  

С первых дней независимости борьба с коррупцией является одним из ключевых 

приоритетов государственной политики нашей республики. Казахстан первым из стран 

СНГ принял законы «О борьбе с коррупцией» (1998 год) и «О государственной службе» 

(1999 год), создал специальный государственный орган по борьбе с коррупцией. В 

прошлом году была принята Антикоррупционная стратегия Казахстана на 2015–2025 

годы,  в которой, в соответствии с лучшей международной практикой, предусмотрены 

практические меры и механизмы противодействия коррупции. В ней заложены новые 

механизмы и инструменты повышения эффективности государственной 

антикоррупционной политики.   

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, высокий уровень коррупции в стране 

продолжает оставаться серьезной проблемой. В условиях реализации масштабных задач 

Стратегии «Казахстан–2050» и цели вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых 

стран мира необходимо качественно повысить эффективность противодействия 

коррупции в стране. 

Главный акцент переносится на формирование антикоррупционной культуры и 

поведения, усиление общественного контроля, а также устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию. 

Эффективная реализация антикоррупционных мер невозможна без активного 

участия общества, массового антикоррупционного движения. Ответственность за 

успешное противодействие коррупции лежит не только на государстве, но и на обществе, 

каждом отдельном гражданине. Только единство и взаимное доверие государства и 

общества позволят успешно противостоять коррупции. 

Серьезной общественной проблемой остается равнодушие к проявлениям 

коррупции. Коррупция – это кризис ценностей, выражающийся в общественном сознании 

через превалирование материальных благ над духовными. В сознании части граждан 

коррупция стала обыденным делом, а для некоторых – решением насущных вопросов в 
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обход закона. Для подрастающего поколения только честный и добросовестный труд 

должен стать главным мерилом успешности, высоких достижений, знаний и 

материального благополучия. 

Анализ аналогичных зарубежных стратегий стран, добившихся значительного 

снижения коррупции в последние годы, таких как Иордания, Эстония, Латвия, показал, 

что именно превентивные меры позволяют добиться существенного снижения уровня 

коррупции. 

Это вселяет в нас уверенность в успешной реализации Антикоррупционной 

стратегии Казахстана и эффективном противодействии коррупции в нашей стране.  В 

Стратегии четко указаны факторы, формирующие коррупционные риски, которые влияют 

на имидж государства среди населения и в международных рейтингах, таких как Индекс 

восприятия коррупции. 

Всем понятно, что решение всех этих проблем требует серьезной интеллектуальной 

подпитки и научно-методологического сопровождения антикоррупционной реформы, без 

которых ее реализация будет менее эффективной. Необходимо проведение 

методологических, социологических работ, которые будут направлены на оценку 

коррупционных рисков, выявление «рисковых зон», уровня распространенности 

коррупции в различных сферах и отраслях  и т. д. 

Для успешной реализации Антикоррупционной стратегии Казахстана и 

эффективном противодействии коррупции в сфере  образования проводится большая 

работа  Министерством образования и науки Республики Казахстан. 12 февраля 2015 года 

в рамках расширенной Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан под председательством Ответственного секретаря А.К.Галимовой состоялось 

секционное заседание на тему "О состоянии борьбы с коррупцией в сфере образования и 

науки по итогам 2014 года и задачах по противодействию коррупционным 

правонарушениям" профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования. 

Особое внимание уделено предстоящей работе по реализации Антикоррупционной 

стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и Программы противодействия 

коррупции партии "Нҧр Отан" на 2015–2025 годы. 

        По итогам совещания принят ряд решений и даны поручения руководителям 

структурных подразделений Министерства, управлений образования, департаментов по 

контролю в сфере образования усилить работу и принять меры по предотвращению роста 

коррупционных правонарушений в сфере образования. 

В связи с этим, Министерство образования и науки Республики Казахстан по итогам 

заседания Республиканского общественного совета по противодействию коррупции 

партии «Нҧр Отан» сообщает, что эффективной мерой для минимизации степени 

коррупции в отрасли образования является решение системных задач, обозначенных в 

Государственной программе развития образования на 2011–2020 гг. 

В Министерстве создана и действует Комиссия по борьбе с коррупцией и 

соблюдению служебной этики государственными служащими. Создан Координационный 

Совет по противодействию коррупции в высших учебных заведениях РК. 

Сформирован Общественный совет по противодействию коррупции с участием 

представителей общественности. Реализуется Отраслевая программа по противодействию 

коррупции на 2011–2015 годы. Ее основными задачами являются совершенствование 

национального законодательства по вопросам противодействия коррупции, повышение 

эффективности деятельности государственных органов по уменьшению коррупционных 

рисков.  

В настоящее время совместно с экспертами Министерство ведет разработку 

необходимого методического пособия по антикоррупционному образованию в учебных 

заведениях. Кроме того, планируется ввести в содержание типовой программы 
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дисциплины «Основы права» для всех уровней образования тематику по формированию 

антикоррупционного поведения.  

Также, в целях повышения прозрачности работы высших учебных заведений ведется 

работа по созданию специального онлайн-портала с целью формирования атмосферы 

нетерпимости к коррупции в ВУЗах. 

Борьба с коррупцией осуществляется на основе: равенства всех перед законом и 

судом; обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных 

органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного 

контроля за ней: 

совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и 

процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и 

юридических лиц; 

приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а 

также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой 

систем государства; 

признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к 

ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан; 

выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и 

привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей 

компетенции осуществляется органами прокуратуры, национальной безопасности, 

внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, финансовой и военной 

полиции. 

В соответствии с вышеуказанным были определены следующие мероприятия: 

продолжить практику выступления в средствах массовой информации, а также 

проведения круглых столов, конференций, лекций, семинаров, брифингов на 

антикоррупционную тематику, при этом использовать новые методы и формы 

тренингового обучения; 

продолжить проведение в организациях среднего, технического профессионального, 

высшего образования занятий, повышение квалификации педагогических работников 

системы образования по антикоррупционной направленности, с приглашением 

ответственных должностных лиц; 

разработать и реализовать специальные обучающие программы для студентов, 

школьников, детей дошкольных учреждений о коррупционных рисках, способах 

противодействия коррупции и антикоррупционном поведении; 

обеспечить поддержку субъектов гражданского общества, целенаправленно и 

последовательно занимающихся формированием антикоррупционного мировоззрения у 

граждан; 

расширить положительную практику функционирования «телефона доверия», 

почтового ящика для писем и обращений физических и юридических лиц; 

создать отдельные разделы «Вопросы противодействия коррупции» для обеспечения 

широкого доступа населения к правовой информации антикоррупционной 

направленности на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики 

Казахстан; 

обеспечить информационную прозрачность применения и реализации решений по 

расходованию бюджетных средств; 

отслеживать публикации в средствах массовой информации о состоянии коррупции 

в организациях образования; 

совместно с молодежным коллективом партиями «Hyp Отан» «Жас Отан» и 

Республиканским Альянсом студентов Казахстана провести в организациях образования, 
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реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, 

высшего и послевузовского образования республиканскую кампанию «Чистая «Сессия!», 

направленную на искоренение получения незаконных вознаграждений в учебных 

заведениях республики; 

обеспечить организацию и проведение учебных семинар-тренингов в целях создания 

атмосферы нетерпимости к фактам проявления коррупционных действий в 

государственных и частных организациях образования, с участием представителей 

правоохранительных органов и неправительственных организаций; 

активизировать пропаганду антикоррупционного воспитания молодежи, 

обучающихся в государственных и частных организациях образования. 

Во исполнение указанных мер, по моему мнению, в каждом образовательном 

учреждении должны ежегодно разрабатываться планы воспитательной работы, в которые, 

в обязательном порядке должны включаться пункты по правовому воспитанию студентов. 

Кроме того, должны быть организованы встречи студентов и преподавателей с 

работниками правоохранительных органов. 

В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений должны 

осуществляться следующие мероприятия: 

создание дисциплинарной комиссии; 

создание комиссии по профилактике коррупционных правонарушений; 

соблюдение Кодекса чести преподавателя, утвержденного Ученым советом 

образовательного учреждения; 

избрание из числа студентов омбудсмена для защиты прав и законных интересов 

студентов на альтернативной основе; 

проведение на ежегодной основе социологического опроса «Преподаватель глазами 

студентов»; 

в рамках реализации Программы по противодействию коррупции на 2015–2025 гг., а 

также Национального плана «100 конкретных шагов» по реализации институциональных 

реформ, выдвинутых главой государства необходимо рассмотрение на всех факультетах и 

на кураторских часах, круглых столах тем «Молодежь – против коррупции»,  «Закон и 

коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром видеороликов; 

организация конкурсов плакатов «Мы против коррупции»; 

проведение в период экзаменационных сессий акции «Сессия без взяток»; 

проведение в средних и высших учебных заведениях занятий с приглашением 

государственных служащих, повышение квалификации педагогических работников 

системы образования по антикоррупционной направленности;  

расширение положительной практики функционирования «телефона доверия», 

почтового ящика для писем и обращений физических и юридических лиц. 

Факты коррупционных правонарушений, а также причины, повлекшие данное 

правонарушение, должны доводиться до сведения всех субъектов образовательного 

процесса с целью ознакомления и недопущения в деятельности работников образования. 

Организация работ в данном направлении является одним из самых важных 

приоритетов, так как от этого напрямую зависит реализация нашей мечты войти в число 

30 наиболее успешных стран мира. Анализ развития стран показывает, что наибольших 

успехов в повышении уровня жизни народа, благосостояния общества, показателей 

экономического роста добиваются те страны, которые смогли достигнуть серьезных 

успехов в борьбе с этим злом – коррупцией. 

Поэтому мы уверены, что успешная реализация Антикоррупционной стратегии 

позволит создать прочный фундамент для достижения целей Стратегии «Казахстан–

2050». 
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Тҥйін  

Бҧл мақалада білім беру мекемелеріндегі жемқорлыққа қарсы шаралар туралы 

қарастырылады.  

Summary 

In this article is considered about anti-corruption measures in establishments of education. 

 

 

КӘСІПOРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БAСҚAРУДЫ 

ЖЕТІЛДІРУ ЖOЛДAРЫ 
 

Абдибеков С.У.,   
э.ғ.к., доцент  

 

Мақалада кәсіпорынның инвестициялық қызметін басқаруды жетілдіру жолдары 

туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: кәсіпорын, инвестиция, басқару, жетілдіру, экономика.  

 

Қaзaқстaн Республикaсындaғы  инвестициялық сaясaттың  қaлыптaсуы мен  дaмуы  

ел экoнoмикaсынa  ҥлкен  мaңызғa ие. Бҧл  сaясaтты  қaлыптaстыру    қaлдықсыз  

технoлoгиялaрды  кеңінен  ӛндіре  oтырып,  елдің тaбиғи  ресурстaрын  тиімді  игеру 

мҥдделеріне  де негізделеді және мaңызды  инвестициялық  ҥрдістерді  ынлaндыру, 

реттеу,  aл жеке  жaғдaйдa елімізге тікелей  қaтысу  ӛндірістің  дaмуы  мен   қoғaмғa 

мaңызды  ӛнім  тҧтынуғa және қызмет  кӛрсетудің  ҥлкен   мaңызы  бaр.  

Кәсіпoрындaрғa aрнaлғaн сaлық жеңілдіктерін енгізіп ынтaлaндыру  шaрaлaрын 

инвестoрлaрын бәсекеге тҥсіріп   қoюғa  тиісті  шaрaлaрды  қaрaстыру керек. 

Кәсіпoрынғa  сәйкес  инвестиция  турaлы  зaң - aктілерін  бекітіп  тым  экoнoмикaғa  

теріс  әсірін  тигізбеуге  тек  қaнa   oң   әсерлерін  қaрaстыру  керек. 

Кәсіпoрын  қaржылaрын мҧнaймен  тaу-кен  сaлaры ғaнa  емес  Қaзaқстaндa  ӛндеуге  

қaтысты  кәсіпoрындaрды  жaндaндыру  мaқсaтын  кӛздеп  мысaлы  келтіретін  бoлсaқ  

бізде  техникa - мaшинa,  aуыл  шaруaшылығын  ғылым  мен  білім  сaлaлaрын  дaмыту  

ҥшін  қaржылaрын  сoл  бaғытқa  сaлуғa  қaтысты   шaрaлaр  жҥргізсе  Қaзaқстaн  

экoнoмикaсы  oдaн  жaқсы  дaмып  кетер  еді. 

Ең  бaстысы   бізде  шетел  инвестoрлaр  мен   oтaндық  инвестoр  aрaсындa  oлaрдың  

бізде  қaзaқстaн  инвестиция  кӛлеменің  жaртысынaн  aстaмы  шетелдіктер  де  бoлып  

oтыр.  Бҧл  қaзір  ӛте  aуқымды  прoблеме  кез  келген   кәсіпoрын  инвестиция  іздеген  

кезде   шетелден   тaртуғa   тырысaды  бҧның  себебі  мҧндa  шетел  инвестoрлaрының   

әлемдік  нaрықтa  мoл  тәжрибесімен  келетіндегі және  шетелден  жoғaрғы  техникa  мен   

технoлoгиялaрдың  келуі  бізге  яғни  кәсіпoрындaрғa  тиімді  бoлып   oтыр.  Сoл  ҥшін  

бізде  тәжрибе  жoқтығы  білім  деңгейінің  тӛмендігін  кӛтеру  ҥшін  білім  сaлaсынa  кӛп  

кӛңіл  бӛлу  керек[1]. 
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Жoғaрыдa aйтып ӛткеніміздей инвестициялaрдың негізінен шикізaт сaлaлaрынa және 

қaржылық oперaциялaрғa жҧмылдырылуы ҧлттық экoнoмикa ҥшін елеулі прoблемaлaр 

туындaтaды. Нaқты aйтқaндa, Қaзaқстaнның бaрлық oблыстaры тҥгел дерлік минерaлды 

қaзбa-бaйлықтaрғa ие емес. Сoндықтaн, қaзіргі тaңдa инвестициялaры негізінен мҧнaй-

гaзғa бaй aймaқтaрғa (Бaтыс Қaзaқстaн, Aтырaу, Мaңғыстaу), немесе рудa және метaлл 

кендері бaр oблыстaрғa (Қaрaғaнды, Пaвлoдaр, Шығыс Қaзaқстaн), ия бoлмaсa қaржылық 

oртaлықтaрғa (Aлмaты қaлaсы) кӛп қҧйылудa. Бҧндaй тенденция республикa 

aймaқтaрының дaму деңгейіндегі диспрoпoрцияғa әкеледі. Сoндықтaн дa ӛкімет 

тaрaпынaн жҥргізілетін инвестициялық сaясaт белгілі бір бaғыттa, мaқсaтты және 

aймaқтaрдың дaму ерекшеліктерін ескере oтырып жҥзеге aсырылуы қaжет. 

Инвестициялық сaясaт дегеніміз - кәсіпoрынның стрaтегиялық жoспaрының 

қҧрaмдaс бӛлігі бoлып есептелінеді. Инвестиция сaясaтының мaқсaты мынaлaрды 

кӛздейді: 

- aтқaрылaтын шaрaлaрдың экoнoмикaлық, ғылыми-техникaлық және әлеуметтік 

тиімділігін қaмтaмaсыз ету; 

- қoр сaлынғaн инвестиңиялaрдaн мoл пaйдa тaбу және тиісті шығындaрғa 

жҧмсaу; 

- инвестиция тaртудa мемлекет тaрaпынaн қoлдaу тaбу; 

- шетелдік, хaлықaрaлық қaржы, несие ҧйымдaрынaн несиелер aлу; 

- инвестициялық жoбaлaрды іске aсырудa минимaлды тәуекелділікті қaмтaмaсыз 

ету. 

Инвестиция сaясaтын іске aсырудa мынaдaй фaктoрлaрды ескеру керек: 

- кәсіпoрынның қaржылық жaғдaйы; 

- ӛндірістің техникaлық деңгейі; 

- кәсіпoрынның меншікті кaпитaлы мен қaрыз қaрaжaттaрының тиімді 

aрaсaлмaғы; 

- инвестиция жoбaлaрды іске aсырудың тиімділігін қaрaстыру. 

Кәсіпoрындa инвестициялaрды бaсқaру 4 жеке кезеңде жҥзеге aсырылуы қaжет. 

1. Жoспaрлaу; 

2. Бaғдaрлaмaлaу; 

3. Бюджетті дaйындaу; 

4. Oрындaу. 

Жoспaрлaу кезеңінде әлеуметтік - экoнoмикaлық дaмудың oртa мерзімді 

бaғдaрлaмaсы мен oны мaкрoэкoнoмикaлық деңгейде, сoндaй - aқ, әрбір сектoрғa қaтысты 

aлғaндa дa жҥзеге aсырудың стрaтегиясын қҧру мәселесі шешеіледі. Бҧл кезеңде 

инвестициялaрды жҥзеге aсыру бoйыншa ҧсыныстaрды тaңдaу мен aлдын aлa бaғaлaуғa 

бaсты нaзaр aудaрылaды. Бҧл ҥшін сaлaлaқ минстрліктер жoбaлaрды қaржылық - 

экoнoмикaлық бaғaлaудың жaлпы қaбылдaнғaн әдістемесі негізінде ҧсынылaтын 

жoбaлaрдың сипaттaмaсы мен бaғaлaнуы бoлуы қaжет, жуықтaғы бірнеше жылғa aрнaлғaн 

инвестициялaр бoйыншa ҧсынстaрды дaйындaуы керек. 

Бaғдaрлaмaлaу кезеңіндегі бaсты мaқсaт - жoспaрдa бекітілген мaқсaттaрды 

қызметтің кәсіпoрын бaғдaрлaмaлaрынa ӛзгерту. Инвестициялaр бoйыншa ҧсыныстaрды 

ҧзaрту бюджеттік прoцеске aрнaлaтын тaңдaудың сoл бәсекелестік қaғидaлaрынa 

негізделуі қaжет[2]. 

    Қaржы бӛлу жӛніндегі шешімдер мынaдaй фaктoрлaрды ескеруі қaжет. 

 - бюджет oрындaлaтын, мaкрoэкoнoмикaлық жaғдaй; 

 - инвестициялaр бoйыншa ҧсыныстaрдың нaқты aспектілері, сoның ішінде 

экoнoмикaлық aспектілер. 

Егер инвестициялық жoбaлaрды (кеңес беру мен сaтып aлудa тaлдaу) жҥзеге aсыру 

бюджеттік мекемелердің міндеті бoлып тaбылсa, инвестициялық жoбaлaрды қaуіпке жиі 
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қoйсa, әсіресе қaрaжaтты aртық жҧмсaудa, мәселелерден aулaқ бoлу ҥшін сaқтықтың 

қoсымшa шaрaлaрын қaбылдaу қaжет. 

Кәсіпoрынның инвестициялық сaясaтты неғҧрлым нәтижелі жҥргізу ҥшін бірінші 

кезекте елде экoнoмикaлық және сaяси тҧрaқтылық, қaзaқстaндық әріптестердің 

сенімділігі қaжет. Aлaйдa, егер шетелдік инвестoрлaрды қoрғaуды қaмтaмaсыз ететін 

қҧқықтық бaзa жaсaлмaсa, oндa жoғaрыдa aтaлғaндaрдың ешқaйсысы дa тиісті дәрежеде 

жҧмыс істемейді. 

Кәсіпoрындa инвестициялық қoлaйлы жaғдaй жaсaу ҥшін шетел және бірлескен 

мекемелерді тіркеу жҧмысын жеңілдетіп, жoбaлaрдың ӛту жылдaмдығын тездетіп, 

oлaрдың жaриялылығынa мҥмкіндік беріп, сыртқы экoнoмикaлық іс-әрекетті 

мaкрoэкoнoмикaлық ҧйымдaрғa кіруін тездету қaжет. 

Экoнoмикaны ӛсіру және жҥйелі қaйтa қҧру мaқсaтындa oны жoспaрлы қaйтa 

ӛзгерту ішкі мҥмкіншіліктерге сaй жҥзеге aсырылуы керек. Сыртқы қaржы кӛмектері 

экoнoмикaны жaндaндырудa негізгі қҧрaл емес, қoсымшa қҧрaл бoлуы тиіс. Бҧл принцип 

aлынaтын несиелердің шектеулі бoлуын және ҧзaқ мерзімге берілуін кӛздейді. 

Инвестициялық қoлaйлы климaтты қҧру ҥшін мынaдaй негізгі шaрaлaрды жҥргізген жӛн: 

- инфляция қaрқынын oдaн әрі тӛмендету; 

- шетелдік және oтaндық инвестициялaрғa кепілдік бере aлaтындaй мҥмкіншілігі 

бaр жекелеген бaнк сектoрлaрының жaғдaйын жaқсaрту; 

- aкциoнерлік нaрықты дaмыту; 

- зaңдaрды жетілдіру және тҧрaқтaндыру; 

- инвестициялық және инфoрмaциялық кӛмек кӛрсететін қызмет oрындaрын қҧру; 

- инвестициялық жoбaлaрды лицензиялaп, сaрaптaйтын қaтaң тaлaптaрды бекіту 

және жете зерттеу; 

- кoнтрaктілер мен келісімдер шaртын қaтaң сaқтaудың қҧқықтық негізін жaсaу; 

- тҧрaқты сaлық турaлы зaңдaр шығaру; 

- сaудa сaясaтының кез-келген жaғдaйғa икемделуі, сaндық шектеулерді (квoтa 

және лицензиялaр) жoю. 

Бҧл шaрa қaржы жaғдaйын жaқсaртуды кӛздесе, жеке сектoрлaр ҥшін прoцент 

мӛлшеріне бaйлaнысты ерекше сaясaт жҥргізіп, нaрық жaғдaйындa aқшa қoрын 

жинaқтaуғa зиянын тигізіп жҥрген қиғaштықтaрды жoюғa бaғыттaлғaн. Мҧндaй шaрaлaр 

ішкі жеке кaпитaл қҧру қaрқынын ӛсіруге, oсының сaлдaрынaн ӛндіріс қуaттылығын 

тoлықтaй пaйдaлaну негізінде ӛнімді ӛндіру кӛлемінің ҧлғaюынa әкеледі. 

Ірі бaтыс кoмпaниялaрының бaсшылығының пікірі бoйыншa Қaзaқстaндaғы 

инвестициялық жaғдaй жaлпы aлғaндa, жaғымды, бірaқ келешекте кaпитaлдaрдың aғымы 

ҥшін мaңызды кедергілер келесілер бoлуы мҥмкін: 

- бюрoкрaтиялық кедергілер; 

- қaржылық қaуіп-қaтер; 

- Қaзaқстaндaғы сaлықтық және кеден режимдерінің кемшіліктері; 

- қҧқықтық инфрaқҧрылымның жеткіліксіз дaмуы; 

- вaлютaлық бaқылaу; 

- трaнспoрт, бaйлaныстың нaшaрлығы, инфрaқҧрылымның дaмымaғaндығы. 

Инвестициялық  климaт   мен  инвестициялық  тәуекел   бір  бірімен  тығыз  

бaйлaнысты. Егер  инвестициялық   жaғдaй  қoлaйлы  бoлсa,  oндa  инвестициялық  

тәуекел  aзқ  бoлaды.  Aл  егер  инвестициялық  жaғдaйы   нaшaр  бoлсa,  oндa  

инвестициялық  тәуекел  жoғaры  бoлaды[3]. 

Aл Қaзaқстaн  Республикaсындaғы кәсіпoрынның  инвестициялық  іс-әрекетті  шетел  

тәжрибесі  ненізінде  жетілдіру   мәселессіне   тoқтaлaр  бoлсaқ,  жaлпы  шетел  

кaпитaлының  aғымы  және   oны  тиімді  мемлекеттік  реттеу  экoнoмикaғa   oң  әсер  
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етеді. Инвестициялaр  экoнoмикaсы  oртaшa  және   тӛменгі  дaму  деңгейі  дaмушы  

елдердегі, oның  қҧрaмынa  Қaзaқстaндa  енеді,  жеке  кәсіпкерді   нығaйтуғa  мҥмкіндік   

береді.  Қaржы  қҧрaлдaрын  мoбилизaциялaу  мемлекеттің  экoнoмикaлық  дaмуы  мен 

oтaндық тaуaр ӛндірушілердің  әлемдік  нaрыққa  шығуынa,  ӛндірістің  тҥрлі  сaлaсынa 

жaңa технoлдoгиялaрды  тaртуғa  мҥмкіндік береді.  Aлaйдa республикa экoнoмикaсынa  

шетел  кaпитaлының  aссимиляциясы  жoлындa кедергі  келтіретін  жaғдaйлaр бaр: 

экoнoмикaлық  және  шaруaшылық  жaғдaйдың тҧрaқсыздығы, қҧқықтық бaзaның және 

нaрықтық жaғдaйдың жетілмегендігі. 
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Резюме  

В статье автор рассматривает о совершенствовании управления инвестиционной 

функции предприятия.  

 

Summary 

In article the author considers about improvement of management of investment function 

of the enterprise. 

 

 

СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ БЛАГОСТОЯНИЯ 

ОБЩЕСТВА 

 

Қойшыбайҧлы Қ., 

ст. преподаватель, доктор PhD  

 

Статья посвящена одному из важнейших финансовых инструментов 

цивилизационного общества - страхованию. Автор раскрывает сущность страхования и 

его роль в сохранении благосостояния общества, а также рассматривает уровень 

развития правовой грамотности по страхованию среди населения на современном 

этапов Республике Казахстан. В заключении автор указывает на то, что при  

достижении амбициозной цели  «вхождение  в 30 наиболее развитых стран мира», 

которое поставило Республика Казахстан, нужно не только повысить экономический 

рост и конкурентоспобность страны, но, также уметь сохранить достигнутые им 

показатели.     

Ключевые слова: страхование, инструмент, общество, благосостояние, условия.  

 

Проблема развития финансового образования и повышения уровня финансовой 

грамотности населения является относительно новой, очень интересной и сложной для 

современного Казахстанского общества. Переоценить актуальность решения указанной 

проблемы (особенно в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры) крайне 

сложно.  
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Это связано с низким уровнем осведомленности граждан и большинства 

предпринимателей об основах финансовой системы Республики Казахстан, в том числе об 

основах страхования; пенсионного обеспечения, налогообложения, кредитования и 

инвестирования.  

Государство, конечно, разрабатывает какие-то программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения, однако, данные его усилия не систематизированы и 

ничтожно малы в масштабах всего общества.   

В результате чего, неосведомленность в финансовой сфере вкупе с неумением 

управлять собственными/привлеченными финансовыми ресурсами негативно отражается 

на финансовой безопасности и уровне жизни граждан.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что вопросы непрерывного 

(ступенчатого) повышения финансовой грамотности населения (в том числе повышения 

правового сознания) в настоящее время приобретают особую актуальность. Это связано с 

ограниченностью финансовых ресурсов и необходимостью эффективного управления 

ими, а также невозможностью в современных условиях решения всех проблем в один 

момент.  

Цель данной статьи является раскрытие сущности страхования и его роли в 

сохранении благосостояния общества, а также рассмотрение развития правовой 

грамотности по страхованию в Республике Казахстан.     

В настоящее время на мировом уровне возрастают разные рисковые ситуации в силу 

имеющих глобальный характер процессов и явлений: 

1) усиление геологической нестабильности, изменение климатических условий и 

рост частоты и тяжести стихийных бедствий и других неблагоприятных событий; 

2) усложнение хозяйственных связей в процессе развития экономики, появление 

новых видов предпринимательских рисков, особенно в финансовом рынке (скажем 

банковском деле); 

3) повышение риска катастрофического ущерба вследствие возрастания плотности 

размещения производственных объектов; 

4) появление новых рисков, связанных с развитием научно-технического процесса; 

5) старение населения, возрастание потребности в страховой защите лиц пожилого 

возврата; 

6) появление ранее не известных заболеваний; 

7) криминализация общества. 

В условиях такого усложнения рисковой ситуации проблемы управления риском, в 

том числе обеспечения страховой защиты, выходят на первый план и приобретают уже 

высокую значимость на 3-х уровнях общественной жизни: микро, макро и мега.   

На микроуровне - страхование выступает способом защиты интересов физических 

и юридических лиц путем переноса риска на профессионала - страховую организацию, 

имеющую компетентных специалистов по работе с риском.  

В связи с чем, развитых странах каждое физическое лицо исходя из своей 

потребности и реальной рисковой ситуации старается сформировать для себя и своей 

семьи «страховой зонтик» - комплект договоров страхования, которые нейтрализует или 

смягчает ущерб при наступлении риска. То есть, страхование в развитых странах стало 

одним из важных способов управления рисками семьи и индивидуального (семейного) 

финансового планирования. Посредством которого поддерживается достигнутый уровень 

жизни семьи или индивидуума вне зависимости от каких-либо негативных жизненных 

ситуации. 

Физические лица посредством страхования могут защитить свои имущественные 

интересы: 
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- с владением, пользованием и распоряжением имуществом (принадлежащее 

гражданам строения, имущество, транспортные средства, животные, предметы искусства 

и др.); 

- возможностью нанесения ущерба или вреда третьему лицу (гражданская 

ответственность владельцев автотранспортных средств, владельцев животных; 

профессиональная ответственность); 

- жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением человека 

(медицинское страхование, страхование пенсий, страхование жизни, страхование от 

несчастных случае и болезней, страхование детей и др.).  

Кроме того, юридические лица так же, как и индивидуальные предприниматели 

посредством страхования могут защитить свои имущественные интересы, осуществляя, 

например: 

- страхование зданий, сооружений, оборудования, транспорта, строительно-

монтажных рисков, урожая сельскохозяйственных культур, интеллектуальной 

собственности и др.; 

- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты, за причинение вреда третьим лицам, за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору и др.; 

- медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж, страхование от 

несчастных случаев трудового коллектива за счет средств  предприятия (как правило, в 

рамках социального пакета). 

Данные виды страхования показывают, что предприниматели также имеют широкие 

возможности по защите деятельности фирмы от различных видов рисков. Важно 

отметить, что в отличие от физических лиц предприниматель, защищаясь от конкретных 

видов рисков, преследует более сложные цели: 

- обеспечить прибыльность бизнеса (или минимизировать убыток) вне зависимости 

от рисковых обстоятельств; 

- упростить рисковую ситуацию и оптимизировать процесс управления риском 

фирмы путем переноса на профессионала (страховщика) ряда рисков; 

- стабилизировать денежные потоки организации путем уплаты страховой премии, 

величина которой заранее известна, что освобождает организацию от внезапной 

необходимости изыскивать средства для компенсации ущерба при наступлении 

случайных неблагоприятных событий.  

В данном случае, преимущества страхования заключается в том, что организации в 

случае колебании денежных потоков не придется увеличивать размер оборотного 

капитала или брать новые кредиты.  

Специальные исследования в области психологии показали, что в стране, где 

предприниматели и население имеют страховые полисы «на все случаи жизни», 

социальная напряженность в обществе значительно снижена.  

На макроуровне - значение страхования проявляется в экономике, социальной 

сфере, экологии, инновационной деятельности.  

Компенсируя ущерб, страхование обеспечивает непрерывность хозяйственной 

деятельности субъектов и тем самым вносит вклад в стабильность национальной 

экономики. Снижая неопределенность и конъюнктурные колебания, страхование 

компании сглаживают экономические циклы и воздействия кризисов как на 

макроэкономическом, та и на микроэкономическом уровне. Доступность страховой 

защиты стимулирует развитие производства, торговли и гарантирует сохранение 

имущественных прав.  

В процессе страхования мелкие, разрозненные взносы страхователей объединяются 

страховщиком в инвестиционный капитал. В странах с развитым рынком страховые 
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компании входят в тройку крупнейших институциональных инвесторов наряду с банками 

и пенсионными фондами.    

Страхование способствуетинновационному развитию экономики и 

стимулируетнаучно-технический прогресс. Страховые компании финансируют 

мероприятия, направленные на снижение риска, прикладные исследования в этой сфере, а 

также способствуют внедрению результатов исследований в практику (например, 

повышение безопасности на транспорте, снижение заболеваемости и смертности 

населения и др.). Такие программы в ряде случае имеют социальный характер и 

способствуют повышению качества жизни населения.  

Важно отметить, что страховая отрасль является одним из крупнейших владельцев 

информации. Страховые компаниями накоплены уникальные статистические данные об 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.  

На мега уровне - значение страхования связано с современными процессами 

глобализации и международным передвижением капитала, трудовых ресурсов, 

материальных ценностей и обусловленными этим рисками. В настоящее время 

страхование широко используется для защиты: 

- производства, персонала и гражданской ответственности организации при вывозе 

капитала; 

- международной торговли, соответственно грузоперевозок (страхование грузов, 

гражданской ответственности перевозчика, страхование ответственности 

товаропроизводителя); 

- туризма (страхование от несчастных случае, медицинское страхование 

выезжающих за рубеж, их багажа, гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств и др.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что страхование является одним из 

важнейших инструментов сохранения благосостояния индивидуума, семьи, 

предпринимателей и государства, посредством которого стабилизируется их 

экономическое положение, вне зависимости от каких-либо негативных жизненных 

ситуации. В итоге создается благоприятные условия для дальнейшего увеличения их 

экономического благосостояния. 

В этой связи, развитие сферы страхования и правовой грамотности по страхованию 

является очень актуальным и важным для нашей страны. 

Правовая грамотность - это совокупность профессионально ориентированных и 

граждански значимых знаний государственных законов, умений и определенных навыков 

руководствоваться ими в конкретной деятельности, на основе гражданской позиции 

личности[1].    

Учитывая изложенное определение «правовой грамотности, а также изучив 

заинтересованность участников правовых отношений в страховании (посредством 

поисковых интернет систем), можно сделать вывод, что  в Республике Казахстан  

страхование  не стоит на первом, или на втором, или  в других важных местах среди 

населения. Уровень их заинтересованности аспектами страхования очень низок, 

следовательно, их правовая грамотность по страхованию оставляет желать лучшего. 

Более того, краткий обзор имеющихся программ в Республике Казахстан в сфере 

повышения уровня знаний по страхованию среди населения, в том числе в сфере  

повышения общей финансовой грамотности населения, показал отсутствие каких-либо 

государственных программ в данной сфере, а также то, что повышением грамотности 

населения занимаются сами финансовые институты.          

При этом, знать сущность страхования (за чем она нужно[2]) и на понятийном 

уровне знать термины «страхователь», «застрахованное лицо», «выгодоприобретатель», 

«страховая премия», «страхования выплата», «условия страхования» и «основания для 
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отказа в осуществлении страховой выплаты»[3]при взаимодействии со страховщиком 

является очень важным и актуальным. Так как это позволить участникам правоотношений 

(страхователям) иметь хотькакое-то общее представление о страховании, в следствие чего, 

быть более щепетильнеепри выборе того или иного страхового продукта, а также в случае 

необходимости адекватно реагировать и отстаивать свои права и законные интересы.  

В заключение хотелось бы отметить, что при достижении амбициозной цели 

вхождения в 30 наиболее развитых стран мира, которое поставило наше 

государство,нужно не только повысить экономический рост и конкуренто-спобность 

страны, но, также уметь сохранить достигнутые им показатели.  

Кроме того, следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от 

повышения финансовой грамотности населения проявляется постепенно, мировой опыт 

доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и недопустимость 

промедления в решении указанной проблемы.  
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Тҥйін  

Статья ӛркениетті қоғамның маңызды қаржылық инструментерінің бірі - 

сақтандыруға арналып жазылған. Автор сақтандырудың мәнін және оның  қоғам 

дәулеттілігін сақтауындағы ролін, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

таңдағы халықтың сақтандыру бойынша қҧқық сауаттылығының даму денгейін айқындап 

кӛрсетеді. Қорытынды ретінде Қазақстан Республикасының алдында тҧрған «30 дамыған 

елдер қатарына жету» атты ҥлкен мақсатына жету ҥшін тек экономикалық ӛсімділікпен 

елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ғана емес, сонымен қатар жеткен кӛрсеткіштерді 

сақтай білу керектігіне және маңыздылығына автор айрықша мән береді.           

Summary  

The article is devoted to one of the most important financial instruments of civilization 

society-insurance. The author opens essence of insurance and its role in preservation of welfare 

of society, and also considers a level of development of legal literacy on insurance among the 

population at the present stage in the Republic of Kazakhstan. In conclusion, the author specifies 

that the achievement of the ambitions goal «entry into the 30 most development countries in the 

world», which put the Republic of Kazakhstan; it is necessary not only to increase the economic 

growth and competitiveness of the country, but, also to be able to keep their achieved indicators.   

 

 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-2-42.pdf
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Мақалада қазақстан мен Иран арасындағы халықаралық қатынастардың дамуы 

туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: Қазақстан, Иран, қарым-қатынас, Орталық Азия, шекара.    

 

Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан Иранның сыртқы саясатындағы маңызды 

векторлардың бірі. Иран аймақ елдерімен қарым-қатынасты жандандырып, аймақтың 

геосаяси маңызына жете мән беруде. Иранның АҚШ, Ресей, Қытай немесе ЕО сияқты 

державалық қуаты жоқ, дегенмен Тегеран этникалық және діни жақындықты пайдаланып 

аймақта белгілі бір дәрежеде ӛз ықпалының болғанын қалайды. Ӛйткені, Иранның 

аймақтағы жағымды имиджі оның халықаралық аренадағы беделіне оң сипат береді, әрі ӛз 

мҥддесін қорғауға кӛмектеседі. Иран Орталық Азия елдері ҥшін энергетика тасымалдауға, 

мҧхитқа шығуға мҥмкіндік беретін араел рӛлін атқара алады. Алайда оның Батыс 

елдерімен арадағы қатынасы қиындау болғандықтан, Иран арқылы логистиканы дамыту 

Орталық Азия елдерінен ҥлкен тәуекелділікті талап етеді. Сондықтан кей жағдайларда 

мҧндай жобалардан Орталық Азия елдері бас тартып жатады, ал Тегеран болса оларды ӛз 

территориясын тасымал ретінде пайдалануға ҥгіттеуге кҥш салумен келеді.  

1990-1991 жылдары Орталық Азия елдері егемендігін, тәуелсіздігін жариялап 

жатқанда, бҧл елдермен діни және этникалық жақындығы бар Иран мен Тҥркия әлі де 

болса Мәскеудің ықпалынан қорқып, бҧл ҥдеріске белсене араласып кете қоймады. Тек 

қана КСРО-ның ыдырап, енді қалпына келмейтініне кӛзі жеткеннен кейін ғана екі ел де 

Орталық Азияға қарай есіктерін айқара ашты. Діни, этникалық (тәжіктермен), тарихи 

және мәдени жақындықты пайдаланып Иран Орталық Азия елдерімен тығыз қарым-

қатынас орнатуға ҧмтылды. Алайда бҧл қатынастар олар ойлағандай тереңдей қоймады. 

Тәуелсіздігін жаңа алған елдердің кейбірі жақын ықпалдастықтан қауіптенсе, екіншілеріне 

геосаяси жағдай мен Вашингтон мен Мәскеудің қысымын ескеріп қатынастарды 

тереңдетуден бас тартты. Иранның діни қоғамы мен Орталық Азияның зайырлы қауымы 

да тез тіл табысып кете алмады. 

Орталық Азия елдері ішіндегі Иранмен ең терең байланыс жасап отырған ел әзірге 

Тҥркіменстан болып тҧр. Оған екі елдің шекаралас болуы ҥлкен әсер етті. Әрі, 

Тҥркіменстан тәуелсіздігін алған алғашқы жылдары осыған дейін басқа Одақтас 

елдерденәкелінетін тҧтыну тауарларының жолы кесіліп, елдің мҧқтаждығы артқан 

болатын. Сол жылдары Иран тонналап ҧн мен басқа да тауарлар жіберген еді. Осылай 

ӛзара тҥсіністікпен басталған ықпалдастық кейінгі жылдары да тереңдеп отырды. Иран 

жағы Тҥркіменстандағы кӛптеген жобаларға инвестиция салып, бҧл елде қызмет 

кӛрсетуші фирмаларының саны артты. Қҧбыр тӛсеу, темір жол салу сияқты тҥрлі ірі 

қҧрылыс салаларында Ирандық фирмалардың белсенділігі жоғары. Иран тарапы 

Тҥркіменстанмен газ сатып алу туралы да келісім жасасты. Осылайша екіжақты сауда-

экономикалық байланыстар кеңейді. Тіпті, Тҥркіменстанға ықпал ету жағынан Тегеран 

Мәскеу мен Анкара сияқты басты бәсекелестерін артқа тастады деп те айтуға болады [1].  

Иран мен тәуелсіз Қазақстан арасындағы қатынастар бастапқыда бірқатар 

сарапшылар кҥткендей қоян-қолтық болып кетпесе де, бірқалыпты дамып келеді. Кеңес 

Одағы ыдырап, Орталық Азия елдері темір қҧрсаудан босап шыққаннан кейін кӛршісі 

Тҥркия бауырластығын алға тартып, бетін осылай қарай бҧрып, қоғамның барлық 

саласында байланыстарды жандандырып жатқанда ресми Тегеран самарқау қимылдады. 
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Әйтпесе сарапшылар, Иран да діни және тарихи жақындығын пайдаланып Орталық 

Азияға қарай ашылады деп кҥткен еді. Иран басшылығының неге бҧлай қимылдағанын 

дӛп басып айту қиын. Мҥмкін мемлекетке сыртқы кҥштердің қысымы адымын 

аштырмады немесе ішкі жағдайы мҥмкіндік бермеген шығар, болмаса осы мәселені 

кӛтеретін стратегия табылмаған болар, яки жақын аралассақ тҥрік елдерінің ықпалында 

қалып кетерміз деп кҥдіктенген де шығар. Әйтеуір бастапқыда Иран жағы тек 

экономикалық байланыстармен шектеліп қалды (оның ӛзі де кӛңіл кӛншітерлік емес). Тек, 

соңғы жылдары «сең жібіп» бҧл аймақпен қатынастарға кӛбірек назар салуды қолға алды. 

Мҧны Иранның сыртқы саясаттағы басым бағыттары белгіленген доктринада Орталық 

Азияның да орын алғандығынан байқауға болады. Сӛйтіп, кейінгі жылдары ресми 

Тегеранның Иранды транзит ретінде пайдалану саясатына байланысты Қазақстанмен 

арадағы тҥрлі барыс-келіс те кӛбейді.  

ҚР Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне жҥгінсек, екі елдің арасындағы 

дипломатиялық қатынастар 1992 жылдың 22 қаңтарынан бастау алады. Иран Ислам 

Республикасындағы Қазақстан елшілігі 1993 жылы ашылған. Ал Иранның Қазақстан 

астанасындағы елшілігі 1992 жылдан бері жҧмыс істеп келеді [2].  

ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 1999 жылы 6 қазанда Тегеранға жасаған ресми 

сапарында «Қазақстан Республикасы мен Иран Ислам Республикасы арасындағы ӛзара 

қарым-қатынастар туралы Декларация» қабылданды. Қазақстан Республикасы мен 

салаларындағы жан-жақты ынтымақтастықты нығайту және дамыту, әрі достық 

байланыстарды тереңдету мақсатында қабылданған декларацияның әр тарауы аталған 

салаларды жандандыруға бағытталған:  

І.Саясат саласындағы ынтымақтастық; ІІ:Экономикалық ынтымақтастық; ІІІ: Ғылым 

және мәдениет саласындағы ынтымақтастық. 

Саясат саласындағы ынтымақтастықтарауында ӛзара ынтымақтастық, достық, 

Орталық Азия мен Кавказ аймағындағы тҧрақтылықты сақтау, Каспий мәселесі бойынша 

ортақ келісім жолдарын іздеу және қҧқықтық статусын анықтауға кҥш салу, 

жағалауындағы мемлекеттер арасындағы байланыстарды жандандыруға кҥш салу, 

экологиясын сақтау, сондай-ақ Ауғанстандағы бейбітшілікті қалпына келтіруге мән беру 

сияқты мәселелер қамтылған.  

Экономикалық ынтымақтастықтарауын екі ел арасындағы резервтерді пайдалана 

отырып сауда айналымын дамыту, Каспийдің экономикалық әлеуетін тиімді пайдалану, 

мҧнай саласында, оның ішінде оны тасымалдауда ӛзара бірігіп жҧмыс істеуді кӛтерген. 

Сондай-ақ осы тарауда транспорт инфрақҧрылымдарын тиімді пайдалану мен Қазақстан 

бидайын экспорттау және жекелеген кәсіпорындардың ӛзара байланыс мәселелері де 

қарастырылған.  

Ғылым және мәдениет саласындағы ынтымақтастықтарауында кӛтерілген тарихи-

мәдени салалардағы әріптестік мәселесі, екі ел осы салада мҧрындық болатын іс-

шараларға қолдау білдіру және Жібек жолы бойындағы ойшылдардың мҧраларын зерттеу 

мәселелерінде де уағдаласылды.  

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен Иран Ислам Республикасы Ҥкіметінің 

арасындағы Мәдени ынтымақтастық туралы келісім 17.04.1993 жылы жасалынған 

болатын. Алайда бҧл келісім тек қана алты жылдан кейін барып, Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің 1999 жылғы 30 наурыздағы № 318 қаулысынан кейін кҥшіне енді. Осы келісім 

екі елдің арасындағы мәдени байланыстардың тӛлқҧжаты болды. Бҧдан бӛлек «Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Иран Ислам Республикасының 

Ҧлттық кітапханасы мен мҧрағаты арасындағы кітапхана, мҧрағат ісі және қҧжаттама 

салаларындағы ӛзара тҥсіністік меморандумы» жасалып, оған 15.10.2007 жылы Тегеранда 

қол қойылған. Осының арқасында Ирандағы Қазақстанның тарихына қатысты кӛптеген 

қҧжаттарды зерттеуге мҥмкіндік туды. Бҧл мәдени ынтымақтастық туралы келісімнен 
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бӛлек мҧнай-газ, кедендік істер, теңіз сауда кемелері қатынасы, әуе қатынасы және 

қылмыскерлерді ҧстап беру бойынша жеке-жеке салалық келісім-шарттар жасалған. 

Сонымен бірге, Каспий мәселесі бойынша немесе басқа да ӛңірлік маңызы бар салалар 

бойынша бірнеше елдің арасында жасалған арнайы халықаралық қҧжаттар аясында да екі 

ел ӛзара қатынастардың басын ашып алған. Екі елдің арасындағы жалпы келісімдердің 

саны 60-тан асады [3].  

Екі елдің арасындағы байланыстардың бірқалыпты дамып отырғанын, кейінгі 

жылдары сауда-экономикалық қатынастардың жақсы жолға қойылғанын Сыртқы істер 

министрлігінен алынған тӛмендегі мәліметтер де кӛрсетеді:  

«Азық-тҥлік келісім шарт корпорациясы» Ҧлттық компаниясы» Акционерлік 

қоғамының инвестициялық жобаларына сәйкес, 2010 ж. 19 маусымда Амирабад портында 

бірлескен астық терминалы және ҧн дайындау диірмені іске қосылды.  

Қазақстаның батыс облыстарының Каспий теңізі жағалауындағы Иранның 

провинцияларымен тікелей сауда- экономикалық байланыстары орнатылған.  

2011 жылғы екіжақты тауар айналымының кӛлемі 1,11 млрд. АҚШ долларын 

(экспорт – 1,08 млрд. долл., импорт – 34,9 млн. долл.) қҧрады.  

Екі ел арасында қол қойылған 60-тан астам мемлекетаралық, ҥкіметаралық және 

ведомствоаралық келісімдер мен қҧжаттар екі жақты қатынастардың дамуына негізін 

болды. 

Қазақстан мен Иран арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және 

мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жӛніндегі ҥкіметаралық бірлескен комиссия (ҤБК) 

отырыстары тҧрақты тҥрде ӛткізіледі.  

Алайда Қазақстан мен Иран ӛздерінің экономикалық әлеуетін толыққанды 

пайдаланып отыр деп айтуға әлі ерте. Ӛйткені екі елдің арасындағы тауар айналымы 2012 

жылы небәрі 1,2 млрд. АҚШ долларын қҧрапты, бҧл соманы бірнеше есе арттыруға 

мҥмкіндік бар екенін сарапшылардың барлығы алға тартады. Екі елдің арасындағы сауда 

айналымына басты кедергі логистиканың дҧрыс дамымағандығында жатыр, яғни елдерді 

жалғастыратын тас жол мен теңіз жолы әлсіз, ал темір жол мҥлдем жоқ. Дегенмен, алдағы 

уақытта бҧл олқылықтың орны толтырылады деп ҥміттенуге болады.  

«2007 жылы Тегеран қаласында Қазақстан, Тҥркіменстан және Иран арасын 

жалғастыратын Жаңаӛзен-Қызылқая-Берекет-Этрек-Горган теміржолын салу туралы 

ҥкіметаралық келісімге қол қойылған болатын. Ҧзындығы 934,5 шақырымды қҧрайтын, 

жылына 10-12 млн. тоннаға дейін жҥк тасымалдауға мҥмкіндік беретін»,  бҧл теміржол 

Қазақстанды Парсы шығанағымен байланыстыратын ҥлкен экономикалық маңызға ие. 

Балтық жағалауы елдері мен Парсы шығанағы елдерін байланыстыратын халықаралық 

«солтҥстік-оңтҥстік» жолының бір бӛлігі ретінде қарастырылып отырған бҧл жоба, Азия 

мен Еуропаны жалғастыратын кӛпір болады деп ҥміттенетіндер де кӛп. 2013 жылдың 

жазында бітеді деп кҥтіліп отырған Қазақстан мен Иран арасын жалғайтын жол 

(бастапқыда 2011 жылдың желтоқсан айында бітуі тиіс болатын, алайда Тҥркіменстан 

тарапы кешеуілдетті) екі елдің арасындағы сауда айналымын бірнеше есеге ҧлғайтары 

анық. Иран Ислам Республикасының Қазақстандағы тӛтенше және ӛкілетті елшісі Горбан 

Сейфи: «ӛткен жылы екі елдің арасындағы тауар айналымы  ИИР ның ҚР дағы тӛтенше 

және ӛкілетті елшісі Қҧрбан Сейфи [4].  1,2 млрд. АҚШ долларын қҧраса, болашақта бҧл 

соманың кӛлемі 5 млрд. дейін жету мҥмкіндігі бар»,- деп айтқан болатын. Әйтсе де, ресми 

Тегеранның атом жобасынан бас тартпауына байланысты 2012 жылы салынған 

экономикалық санкциялар да екі елдің экономикалық байланыстарының жандануына 

кедергі болуы ықтимал.  

Қазақстан мен Иранның аймақтық және жаһандық деңгейдегі кӛптеген мәселелерге 

қатысты ҧстанымдары бір-біріне жақын немесе ҧқсас болып келеді. Аймақтың 

қауіпсіздігі, онда болып жатқан ҥдерістер, терроризм және экстремизммен кҥрес, есірткі 
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саудасы мен тасымалы, сондай-ақ Азиялық немесе жаһандық деңгейдегі кейбір 

мәселелерде бір-біріне қолдау беріп, ортақ ойлар ҧсынып жатады.  

Ауғанстанда бейбітшілік орнату екі елді де жақындастыратын ортақ мәселердің бірі, 

ӛйткені бҧл елдегі ішкі жағдай Қазақстан мен Иранның қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. 

Сондықтан екі елдің де басшылығының Ауғанстандағы жағдайға алаңдап, ондағы 

экстремистік топтарды қарусыздандыру, гуманитарлық жәрдем, есірткі плантацияларын 

жою, халықтың сауатын ашу сияқты мәселелерде бір шешім табуға тырысатыны тҥсінікті.  

Байырғы Жібек жолын қайта жандандыру арқылы Қытай мен Батыстың арасын 

қҧрлық арқылы жалғап, халықаралық транзит жолын жасау екі елдің мҥддесін 

жақындататын тақырыптардың бірі. Себебі, Қытайдан шығып Орталық Азиямен ӛтіп, 

Иранды кесіп (немесе Парсы шығанағына) Тҥркия арқылы Жерорта теңізі мен Оңтҥстік 

Еуропаға апаратын жолда тасымалданатын тауардан тҥсер қыруар қаржы екі елдің де 

бюджетін қомайтатыны, халқына қосымша жҧмыс кӛзін ашатыны, тҥрлі 

инфрақҧрылымдардың дамуына септігін тигізетіні анық. Тек бҧл ғана емес, сонымен бірге 

Ресей мен Парсы шығанағы арқылы Араб әлемін және ОңтҥстікАзияны да темір және тас 

жолдар арқылы жалғау да Астана мен Тегеранды бірге қимылдататын мақсаттардың бірі. 

Каспийдің Қазақстан мен Ресей жағында ӛндірілетін мҧнайын Иран арқылы тасымалдап, 

халықаралық базарға саудалау да екі елдің басшылығын жҧмылып әрекет етуге 

итермелейді [5]. 

Ислам елдеріндегі тҧрақтылық, Палестина мәселесін шешу, Таулы Қарабақ бойынша 

бейбіт келісім орнатудың жолын табу т.с. тақырыптардың Астанамен Тегеранның сыртқы 

саясат ведомостваларының айналысып отырған ортақ проблемалары ретінде кӛрсетуге 

болады.  

Алайда алшақ кӛзқарастар да жетерлік. Каспий мәселесі, уран байыту, мемлекеттің 

басқару қҧрылымы, тҥрік бірлігі т.б мәселелерде екі елдің ойы екі жаққа айырылады.  

Каспийдің қҧқықтық мәртебесін анықтап, шекараларды белгілеп алу мәселесінде екі 

елдің кӛзқарасы бір-біріне қайшы келіп тҧрған басты проблема. Бастапқыда Иран тарапы 

КСРО-дан қалған келісімді сақтап қалуды ҧсынған, алайда ондай жағдайда ӛзіне аз ғана 

территорияның тиетінін ескеріп кӛп ҧзамай бҥкіл теңізді теңдей етіп беске бӛлуді ҧсынды 

(мҧны Тҥркіменстан да қолдағанды). Бірақ, мҧндай ҧсыныстың ешқашан 

қабылданбайтынын ескеріп, қайтадан бастапқы 20%-дан бес елге теңдей бӛлісудің 

дҧрыстығын қорғауды жалғастыруда.  

Алайда бҧл ҧсынысқа теңіздің бойын алып жатқан территориясы 20% кӛп Қазақстан 

тарапы келіспейді. Теңіз бойындағы территориясымен және бҧрынғы Одақтас 

республикалармен арадағы шекара бойынша есептегенде Қазақстанға Каспийдің 27% 

пайызы қарайды, сондықтан Астананың Тегеранның ҧсынысына келісіп 7%-ды басқа тӛрт 

мемлекетпен бӛлісе салмайтыны анық. Астана тарапы Каспийдің қайраңын әр ел алып 

жатқан территориясына сәйкес бӛліп, жерінің астындағы минералды ресурстардың сол 

мемлекетке тиесілі қалуын, ал суы мен биоресурстарды ортақ пайдалануды (жағаға 

дейінгі белгілі бір қашықтықтан басқа) және экологиясы ҥшін де бірдей жауапкершілік 

алуды ҧсынып келеді.  

Ӛткен ғасырдың соңында шешілместей болып кӛрінген Капийдің қҧқықтық 

мәртебесін анықтау мәселесінде жаңа дәуірдің басынан бастап біршама оң ӛзгерістер 

байқалып, «сең бҧзылғандай» болды. Оған әрине әлемде қара алтынға деген сҧраныстың 

кҥрт ӛсуі, бағасының шарықтауы, жаһанда және аймақта болып жатқан геосаяси 

ӛзгерістер ӛз ықпалын тигізді. 2007 жылы Тегеранда Каспийді қоршаған елдердің 

алдымен сыртқы істер министрлері, артынан президенттері бас қосып, ортақ 

Декларацияға қол қойды. Ол қҧжатта теңіздің қҧқықтық статусын анықтамағанымен, 

биоресурстарын пайдалану, экологиясын жақсарту сияқты бірқатар ӛзекті мәселелер 

қарастырылған [6]. 
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Уранды байыту бойынша ҧстанымда да екі елдің кӛзқарасы бір-біріне қайшы келеді. 

Жалпы 2012 жылға дейін Қазақстан жағы Иранның уран байыту бағдарламасына 

«бейтарап» болып келген еді, алайда сол жылы Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Сеулде ӛткен 

конференцияда Тегеранның бҧл ойына қарсылығын айтқан болатын. Елбасы кейін 

Германияда да бҧл мәлімдемесін қайталады, осылайша елдің Тегеранның уран байытуға 

қатысты ресми кӛзқарасы ашық айтылды. Сондықтан уран байыту Қазақстан мен 

Иранның арасын алшақтатын екінші проблема болып отыр.  

Иран мен Қазақстанды алшақтатын тағы бір ҥлкен мәселе бар, ол – тҥркі тілдес 

халықтардың бірлігі. КСРО ыдырап, оның қҧрсауынан босап шыққан Орталық Азия мен 

Оңтҥстік Кавказдағы тҥрік тілдес халықтармен қарым қатынасты жандандырған Тҥркия, 

аймақтағы Иранның байырғы «бәсекелесі». Бауырлас халықтардың арасындағы байланыс 

тереңдеп, тҥрлі мінберлерде, баспасӛз беттерінде кей кейде айтылып қалатын Тҥрік одағы, 

конфедерациясы, ежелгі Тҧранды қалпына келтіру сияқты ойлар Тегеранды алаңдатары 

анық. Ӛйткені Иранның Каспий жағалауында әзербайжандар мен басқа да тҥрік 

халықтары тҧрады (ресми емес мәліметтер бойынша Иранда 20-30 миллион кӛлемінде 

тҥрік халқы бар), алайда мемлекет парсылардың идеологиясына негізделгендіктен, бҧл ел 

тҥрік халықтарының одағына қарсы, одан аулақ тҧруға тырысады, қауіпсіздігіне нҧқсан 

келтіруі мҥмкін деп сескенеді. Сондықтан «тҥріктік» деген сӛзге сынмен қарайды, ал 

ресми Астана сол тҥріктіктің әзірге «белсенді» ойыншыларының бірі болып отыр.  

Екі елдің арасында туындауы мҥмкін тағы бір мәселе дінге деген кӛзқараста 

туындайды. Иран - шииттік бағыттағы шариғатқа арқа сҥйейтін діни мемлекет және 

режимді сыртқа таратуды, жаюды кӛздейтін тӛңкерістің алғашқы жылдары (қҧдды 

тӛңкерістен кейін коммунизмді жоюды кӛздеген КСРО секілді). Тіпті сонау тоқсаныншы 

жылдардың ортасында З. Бжензинский ӛзінің әйгілі «Ҥлкен шахмат ҥстелі» деген 

кітабында Иранның Орталық Азияда діни мҥддесі ҥшін жҧмыс жасайтынын жазған 

болатын.209 Дегенмен, Орталық Азия елдерінің халқы суниттік, Иран шииіттік бағытты 

ҧстанатын болғандықтан, оның діни ықпалы аса зор бола қойды деп айтуға ерте. Оның 

ҥстіне ресми Тегеран да бҧл ойының іске асуы қиын екендігін ескеріп, одан гӛрі 

прагматикалық байланыстар орнатуға кҥш салып келеді. Әйтсе де, кейінгі жылдары 

режимді жаю саясатын ресми кӛзге біраз әлсіреткенімен, одан әлі толық бас тартты деп 

айтуға ерте. Бҧл зайырлылық бағытын таңдаған Қазақстанның ҧстанымдарына қайшы.  

Иран мен Қазақстанның арасындағы келіспеушілік «Израильмен қарым-қатынас 

мәселесінде» де туындайды. Ирандағы діни режим «Израиль» мемлекетін мойындағысы 

келмейді, оның Палестинаға жасап отырғанын «қиянат» деп біледі. Иран басшылығының 

«Израиль мен сионизм» туралы қайшылықты пікірлері бірнеше мәрте халықаралық дауға 

ҧласып, баспасӛз беттерінде кӛтеріліп жатты. Иран «Таяу Шығыстағы кикілжіңдердің 

артындаАҚШ пен Израиль тҧр»- деген кӛзқарастан таймады. Ал, Қазақстан мемлекетінің 

керісінше Израильмен арақатынасының ӛте жоғары деңгейде екенін атап ӛткен жӛн. Бҧл 

екі ел сауда-экономикалық қатынастардан бастап саяси байланыстарға дейінгі барлық 

салаларда тығыз әріптестік орнатқан.  

Дегенмен, екі мемлекет басшылығы соңғы жылдары арадағы кӛзқарас 

алшақтықтарын «ҧмытып» экономикалық байланыстарды жандандыруға кҥш салуда. 

Ӛйткені, екі елдіңде бір-бірінен алар пайдасы кӛп, Иран Қазақстан ҥшін Парсы шығанағы 

арқылы әлемдік мҧхит қашығудың жолы болса, ӛзжерінен ӛтетін тасымалданатын транзит 

салығын алатын Тегеранғада бҧлпайдалы болмақ. Сондай-ақ Иран территориясы арқылы 

тек қана Қазақстанның емес, Солтҥстік-Оңтҥстік темір жолын іске қосу арқылы 

Ресейдіңде шикізатының тасымалдануына және Еуропаға баратын қҧрлық жолы су 

жолынан әлдеқайда жақын болғандықтан Қытай тауарының тасымалдануына мҥмкіндік 

береді. Мҧның барлығының бюджетке қосымша табысәкеліп, жергілікті бизнесті 
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дамытуға серпін беретінін ескерсек, «саясат-экономика ҥшін» деген қағиданы екі елдіңде 

берік ҧстауға тырысып отырғанын тҥсінуге болады.  

Қазақстан соңғы бірнеше жылға дейін Иранның уран байыту бағдарламасын 

қолдамасада, оған қатысты «бейтарап» позицияда болды. Алайда 2012 жылдан бастап, 

Астана бҧл позициясын ӛзгертіп, Иранның уран байыту бағдарламасын 

қолдамайтындығын ашық білдіре бастады. Қазақстан ядролық қарудан ӛз еркімен бас 

тартқан (ядролық қарудан алғаш бастартқан ел), оның зардабын шеккен ел ретінде 

Иранның атом бағдарламасын сынауға кӛшті. Астананың бҧлай позициясын ӛзгертуі 

қаншалықты орынды?   

Халықаралық қауымдастық тҥрлі санкциялар салғанына қарамастан, Иран уранды 

байытуды жалғастырып келеді және райларынан қайтар тҥріде байқалмайды. Ресми 

Тегеран ӛздерінің «бейбіт мақсатта, яғни энергетикалық мақсатта» уранды байытып 

отырғандығын айтады (әрине ешқандай елдің «әскери мақсатта» атомды зерттеп отырмыз 

деп айтпаса анық). Ендеше оған кінә арту қиын, ӛйткені Қазақстанның ӛзі де атом 

қаруынан ӛз еркімен бас тартқанымен соңғы жылдары АЭС салуға қҧлшынып отыр. 

Ондай жағдайда Иранға «АЭС салма» деп айту әбестік болар, дегенмен Тегеран ертең 

уранды байытуды ҥйреніп алған соң, атом қаруын жасап жҥрмей ме?! Бҧл сҧрақ барлығын 

мазалайтыны анық. Ӛйткені оған ешқандай кепілдік жоқ, егер атом қаруын жасайтын 

болса оны алыстағы АҚШ-қа жеткізерлік ракета әзірге Иранда жоқ, алайда Қазақстанға 

жеткізе алатын ракеталары бар. Қазақстан мен Иранның арасында кейбір 

келіспеушіліктердің, әсіресе Каспий мәселесінде алшақ ҧстанымның бар екені анық. Олай 

болса, ертең кҥтпеген жерден екі елдің арасы суып кетсе, атомы бар оқтҧмсықтың қалай 

қарай бҧрылатынын болжау қиын. Сондықтан Иранның атомды байытуына қарсы 

болуымыз тҥсінікті де.  

Алайда бҧл жерде туындайтын басқа бір мәселе бар, санкцияларға қарамастан Иран 

уранды байытуды жалғастыруда. Мҥмкін Батыстық державалардың қысымымен бҧл жолы 

да уран байытуды тағы да «бірнеше жылға» тоқтатқанның ӛзінде (осыған дейін мҧндай 

қысымдардың нәтижесінде Иран уран бағдарламасын «қатырып» қойғаны белгілі), 

Тегеран бірнеше жыл мҧнай сатып қайтадан қорын қаржыға қампайтып алған соң оны 

жалғастыруы ықтимал. Сондықтан ерте ме, кеш пе Иран діттеген мақсатына жетуді 

кӛздеп отыр. Олай болса Қазақстанның басқалармен бірігіп оған кедергі болуға 

тырысуынан тҥк ӛнбейді.  

Оның ҥстіне Қазақстан «атомды бейбіт мақсатта пайдалануды қолдаймыз, алайда 

оны таратуға қарсымыз», деген позиция ҧстап келеді. Демек, «бейбіт мақсатта» уран 

байытып отырмыз деп жариялаған Иранның бағдарламасы Қазақстанның позициясымен 

сәйкескеледі.  

Негізі, Қазақстанның позициясының соңғы жылдары бҧлай ӛзгере қалуы 

халықаралық саясаттың ықпалы екені анық, Батыс мемлекеттерменде араны 

алшақтатпауды ойлайтын кӛпвекторлы саясат ҧстанатын Астана жаһандық факторлармен 

арасын суытып алмауды, олардың кӛңілін табу арқылы ӛзінің басқа мҥдделерін іскеа 

сыруды ойлайды. Сол себепті, Қазақстан тарапынан айтылған қарсылықтың астында 

«зілі» жоғын, тек мҥдде ҥшін айтылып отырғандығын Тегеранда тҥсінеді. Сондықтан екі 

елдің арасындағы қатынас бәз-баяғыша жалғасуда.  

Ағымдағы жылдың ақпан айының 26-27 жҧлдызында Алматыда бас қосқан тараптар 

мҧнда да ортақ мәмілеге келе алмады. Алайда, алдымен 17-18 наурыз кҥндері Стамбулда 

басқосуға, артынан 5-6 сәуірде қайтадан Алматыда кезекті рет жиналуға уағдаласып 

барып тарады. Олардың Алматыда алғашқы басқосуында-ақ бір шешімге келе қояды 

дегенге кӛпшілік кҥмәнмен қараған. Ӛйткені, мҧндай маңызды шешімдер бірден алына 

қоймайды, алдымен тараптардың ҧсыныстары айтылады, бір-біріне шарттары қойылады, 

артынан ол шарттар мемлекеттеріндегі «шешім қабылдаушы» лауазымды тҧлғалармен 
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келісіледі. Тиісті лауазымдағылар шарттарды шолып шыққаннан кейін, «ӛзгертетін» 

тҧстарын тҥртеді, одан кейін қайтадан тараптардың ӛкілдері басқосып, мемлекет 

басшыларының ӛзгерістерін талқылайды, жаңа шарттарды алып қайтадан еліне жӛнеледі. 

Сӛйтіп тағы да пысықталған шарттар екі жақтың да басшылығының кӛңілінен шықса, 

ӛкілдер қайтара басқосып уағдаласқаны туралы келісімге қолдарын қояды.  

Халықаралық келісімдер осындай ҧзақ ҥдерістерден тҧратындықтан оған нақты бір 

болжам айту қиын. Сондықтан Алматыдағы басқосуларда да тараптардың арасында 

қандай да бір келісім жасалмаса да, оны табуға атылған ҥлкен адым болары анық. Ал, 

Қазақстан бҧл келіссӛздерді қабылдаудан ҧтылмайды. Иранмен алып державалар 

арасындағы кикілжіңнің лаулаған отқа айналмауына бар кҥшін сарп еткен ресми Астана 

ӛзара араз елдерді татуластыруға ҧмтылушы мемлекет деген бейнесін сақтап қалады. 
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Резюме 

В статье рассматривается о международных отношениях между Республикой 

Казахстан и Ираном.  

Summary  

In article is considered about the international relations between the Republic of 

Kazakhstan and Iran. 

 

 

ЗАДАЧА О НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ТВЕРДО-

ТОПЛИВНЫХ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Култасов А.А., 

                                                       кандидат физико-математических наук,  

доцент Академии  Кайнар 

 

В статье рассматривается задача для расчета напряженно-деформированного  

состояния  заряда  твердо - топливных  реактивных  двигателей.  Создание  

крупногабаритных  зарядов  твердых  топлив,  скрепленных  со  стенками  камеры, 

работающих  в  известном  интервале  изменения  температуры, является  сложной  

научно-технической  задачей . Поэтому, разработка  приближенных  аналитических  

методов  является  для  инженерной практики  крайне  желательной. 

Ключевые слова: твердо-топливные реактивные двигатели, крупногабаритный 

заряд, камера, температура. 
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Решения  такой задачи  может  быть  использовано  для  расчета  напряженно-

деформированного  состояния  заряда  твердо - топливных  реактивных  двигателей.  

Создание  крупногабаритных  зарядов  твердых  топлив,  скрепленных  со  стенками  

камеры, работающих  в  известном  интервале  изменения  температуры, является  

сложной  научно-технической  задачей. Поэтому, разработка  приближенных  

аналитических  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  

давлением.  

Основные  уравнения  теории  упругости  в  этом  случае  осесимметричной  задачи  

имеет  вид : 

                                                                            (1.1) 

                                                                   (1.2) 

 

                                      
(1.3)             

-физические  уравнения, связывающие  деформацию  с  напряжениями . 

 

   

                                                                                               (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 
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 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 

 
 

 

 
 

 

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] 

 

  (1.9) 
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 , 

 

перейдем  к  процедуре  получения  конкретного  решения  задачи  для  

 

(1.10)  

 
При  этом  общее  решение  (1.8) получит  выражение                                            

 

 
 

 

 

Учет  граничных  условий (1.6) дает: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Тогда  для  радиального  напряжения  ( кончательно  получим: 

 

 
 

+

 

-

 
(1.11) 

 

где H (z) – единичная функция Хевисайда. 
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   Основные  уравнения  в  этой  задаче  сводятся  к  одному  дифференциальному  

уравнению  с  переменными  коэффициентами.Такого  рода  уравнения, как  правило,      

не  имеетаналитическогорешения.  Преимущества  использованного  метода  состоит  в  

том , что  решение  задачи  достаточно  легко  реализуется  для  любого  закона  

одновременного  изменения всех  параметров  задачи.  

 

           
(b) 

 

получим 

 

 
 

     (1.12) 

 

нетрудно видеть, что  

 

         (1.13) 

Кривые изменения  с учетом (1.15) и (b) приведены на рисунке 2. 

Для законов изменения переменных параметров 

 

;                              

(1.14) 

 

 

 

решение рассматриваемой задачи дает  

 

 
 

 
+

 

(1.15) 

 

Приa=0,2;  b=1,0: =0,3 ;m=3         c=17,4  ,  ,     (c)   

получим 
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-

0.285

(1.16) 

 

 

 (1.17)  

 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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Тҥйін 

Мақалада қатты-жанармайлық реактивті двигательдердің зарядының кернеулік – 

серпінділік кҥйін есептеу ҥшін есеп қарастырылады. Температураның белгілі бір 

интервалда жҧмыс істейтін,камераның қабырғасына бекітілген қатты жанармайлар ҥшін 

ҥлкен габаритті зарядты қҧрастыру, кҥрделі ғылыми-техникалык есеп болып 

табылады.Сондықтан аналитикалық әдістерді қҧру, инженерлік іс тәжірибе ҥшін ӛте керек 

әдіс болады. 

 

Summary  

The article considers a task for calculation of stress-strain state of charge of the solid - fuel 

jet engines. Creation of large-sized charges of solid fuels, fastened to walls of the chamber 

working in a known range of changes in temperature is a complex scientific-technical task. 

Therefore, elaboration of approximate analytical methods ishighly desirable to engineering 

practice. 
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ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Егизбаева А., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается о понятии банковского маркетинга в условиях обострения 

конкурентной борьбы за привлечение денежных средств. 

Ключевые слова: банк, маркетинг, конкурентность, деньги, финансы. 

 

Маркетинг как вид предпринимательской деятельности получил широкое распространение 

в промышленности еще в 50-е годы. В банковскую сферу он стал проникать в конце 60-х годов 

20-го века, когда была проведена рекламная кампания, популяризирующая банковскую 

деятельность как сферу приложения труда и удовлетворения потребностей в определенных 

услугах. 70-е годы отмечаются тем, что банки поворачиваются лицом к маркетингу и многие из 

них начинают рекламировать себя и свою деятельность. В то же время зародился маркетинг 

отельных банковских услуг. 80-е годы характеризуются оформлением банковского маркетинга 

как целостной системы управления коммерческим банком. В настоящее время практически 

каждый банк использует приемы и методы маркетинга. 

Наиболее широкое распространение получило определение маркетинга, данное 

Американской ассоциацией маркетинга. Маркетинг-это вид предпринимательской деятельности, 

связанный с направлением потока товаров и услуг от производителя к потребителю. Он 

предполагает, что нужно производить и продавать только то, что требуется рынку, конкретному 

потребителю. 

Именно резкое обострение в 70-е годы 20-го века конкуренции в банковской системе 

привело к объективной необходимости использования принципов маркетинга и стратегического 

планирования. 

Усиление конкуренции обусловлено развитием определенных тенденций в мировой 

экономике. Основными из них являются: 

1. Интернационализация банковских институтов. Широкие возможности роста и развития 

привели к приобретению банками многонационального характера, к взаимопроникновению на 

зарубежные рынки. Это, в свою очередь, привело к интернационализации многих проблем, 

существовавших до сих пор в национальных рамках. 

2. Дерегулирование финансовых рынков. Произошло стирание существовавших ранее 

четких различий между разными видами кредитных институтов, в первую очередь между 

сберегательными и инвестиционными. У банков появляются конкуренты в лице небанковских 

учреждений, с развитием фондового рынка происходит отток вкладов из банков во вложения в 

ценные бумаги. 

В результате развития этих двух тенденций финансовые услуги и продукты стали 

однотипными во всем мире. И как следствие этого значительно обострилась конкурентная борьба 

между самими банками и другими кредитными институтами. Усиление конкуренции привело к 

сокращению прибыли банков. Чтобы отстоять свои позиции на рынке и завоевать новые, банки 

вынуждены постоянно либерализовывать свою кредитную политику, а, следовательно, брать на 

себя больше рисков. Увеличение совокупных рисков влияет также в сторону снижения 

доходности коммерческих банков. В связи с этим банки все активнее прибегают к разработке 

маркетинговых стратегий, осваивают новые виды услуг, борются за каждого клиента. 

Большинство концептуальных принципов маркетинга заимствованы банками из 

промышленности, поскольку основные цели, задачи, принципы, методы и приемы маркетинга 

совпадают у всех хозяйствующих субъектов, работающих в условиях рынка. Банковский 

маркетинг в силу его специфики представляет особую отрасль маркетинга. 
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Банковский маркетинг - это вид деятельности, направленный на поиск и использование 

банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей 

клиентуры. 

Целью любого банка является постоянный рост получаемой прибыли, привлечение 

клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка. 

Таким образом, маркетинг в банке - стратегия и философия банка, требующая тщательной 

подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений банка от 

руководителей до низовых звеньев. Всех, чья работа может повлиять на клиента. Маркетинговый 

подход предполагает переориентацию банка со своего продукта на потребности клиента. 

Банковский маркетинг, следовательно, можно определить как поиск и использование 

банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом  реальных  потребностей 

клиентуры. 

Маркетинг в банковской сфере нацеливается на изучение рынка кредитных ресурсов, 

анализ финансового состояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей 

привлечения вкладов в банки, изменений в деятельности банка. Маркетинг направляется на 

обеспечение условий, способствующих привлечению новых клиентов, расширению сферы 

банковских услуг, заинтересовавших клиентов во вложения своих средств в этот банк. 

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой 

банковской продукции. Под ней подразумевается любая услуга или операция, совершенная 

банком. 

Каждый банковский руководитель и специалист должен ныне выступать в качестве 

эксперта по маркетингу. Чтобы выжить, банки вынуждены предлагать самый широкий набор 

банковских услуг. Банковский служащий становится продавцом финансовых продуктов. В 

процессе общения с каждым клиентом он призван определить конкретные формы финансового 

обслуживания, в которых клиент нуждается, разъяснить ему необходимость и выгодность 

каждой сделки. 

Общие принципы, на которых основана маркетинговая деятельность банка: 

1. Достижение конкретных рыночных целей - движущий мотив труда всех банковских 

работников. 

2. Маркетинг - это система, функционирование которой должно быть комплексным 

(планирование, анализ, регулирование, и контроль). 

3. Планирование маркетинга должно осуществляться как на текущий период, так и на 

перспективу, причем во взаимосвязи. 

4. Основой практического воплощения маркетинга является постоянный 

контроль за принимаемыми маркетинговыми решениями. 

5. Успешный маркетинг опирается на постоянное повышение квалификации и 

стимулирование инициативы и активности каждого работника. 

6. Успешный маркетинг возможен только в условиях слаженного коллектива с 

благоприятным психологическим климатом. 

Главными целями банковского маркетинга являются: 

-формирование и стимулирование спроса; 

-обоснованность планов работы и принимаемых решений; 

-расширение объемов предоставляемых услуг; 

-максимизация доходов банка и расширение рыночной  роли. 

Одна из целей банковского маркетинга - постоянное привлечение новых клиентов. В 

индустриально развитых странах охват населения банковскими операциями весьма высок: до 

80% домашних хозяйств уже являются клиентами банков, имеют текущие и сберегательные 

счета, кредитные карточки. Помимо этого банки расширяют предложение новых видов услуг уже 

имеющимся клиентам. Люди, обращающиеся в банк для осуществления конкретных операций, 

всегда выступают потенциальными покупателями дополняющих или смежных видов услуг. 
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Например, если клиент покупает у банка дорожные чеки или получает иностранную валюту, ему 

можно предложить услуги от несчастного случая во время зарубежной поездки. 

В условиях обострения конкурентной борьбы за привлечение денежных средств банки 

систематически совершенствуют методы пополнения своих ресурсов. Так, для привлечения 

частных лиц - потенциальных вкладчиков -крупные банки нередко устраивают выставки и 

спортивные мероприятия. Создаются новые виды вкладов. Например, несколько лет назад банк 

«Креди Лионнэ» ввел новый вид сберегательного вклада для молодежи, который дает 

возможность не только хранить свободные денежные средства в банке, но и получать кредиты по 

более низкой ставке. Этот вид вклада открывается частным лицам с восемнадцатилетнего 

возраста. Таким путем в сферу деятельности банковского капитала вовлекаются новые слои 

населения, в данном случае молодежь. Некоторые коммерческие банки предоставляют своим 

клиентам гарантию погашения их задолженности в случае потери работы. Это, естественно, 

повышает привлекательность хранения денежных средств в указанных учреждениях. 

В условиях возрастания роли социального фактора все более популярной становится 

трактовка маркетинга как сочетания конкретных технических приемов с проведением 

целенаправленной социальной политики и внедрением нового мышления банковского 

работника. В основе нового подхода лежит принцип «все для клиента». Банк полностью отвечает 

за получение клиентом оговоренной прибыли. Очередность приоритетов следующая: в первую 

очередь - прибыль клиента, а затем интересы банка. Ориентация на клиента - главный фактор, 

приводящий к успеху. 
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Түйін 

Мақалада қазіргі бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу қоғамында банк маркетингі және оның 

ерекшеліктері туралы қарастырылады.  

 

Summary  

In article is considered about concept of bank marketing and its features 
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Секция 3 

 

Роль общественно-социальных институтов, 

организаций образования в формировании 

позитивного мировоззрения человека 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ И ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В СВЕТЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

 

Отарбаева Г.К., Отарбаева А.К., Мусаева С.Т., 

ЮКГУ им. М. Ауезова,  Шымкент, Казахстан 

 

В статье рассматривается о проблемах сохранения историко-культурных и 

природных территорий в свете государственной программы республики казахстан 

«Культурное наследие».  

Ключевые слова: Культурное, природное наследие, ЮНЕСКО, Конвенция, Список 

Всемирного наследия, историко-культурная территория.  

 

Культурное и природное наследие является бесценным и невосполнимым 

достоянием не только каждого народа мира, но и всего человечества в целом. Утрата 

любой его части вследствие разрушения или исчезновения обедняет наследие всех 

народов мира. В силу присущих им исключительных достоинств некоторые объекты этого 

наследия могут быть признаны обладающими выдающейся мировой ценностью, и в 

качестве таковых заслуживают особой защиты от всевозрастающей угрозы их 

существованию. 

Чтобы должным образом обеспечить, насколько это возможно, выявление, охрану, 

сохранение и популяризацию объектов, составляющих невосполнимое наследие 

человечества, государства - члены ЮНЕСКО приняли в 1972 г. Конвенцию всемирного 

наследия об охране всемирного культурного и природного наследия, которая вступила в 

силу в  1975 году [1].  

Историко-культурное наследие Казахстана является составной частью 

общечеловеческой  культуры, действенным рычагом формирования и развития интеллекта 

человека, общества этноса, важнейшим хранилищем исторической памяти.  

Всеобъемлющим, достоверным и образным носителем информации о прошлом 

является историко-культурное наследие. Это кладовая материальных и духовных 

составляющих, имеющая личное, коллективное, государственное или другое 

происхождение. Историко-культурное наследие вбирает в себя множество свидетельств 

разного характера. Это могут быть археологические находки (предметы быта, орудия 

труда, и т.п.); природно-архитектурные ландшафты, другие сохранившиеся предметы 

материальной культуры, письменные источники, произведения искусства, документы 

видео и аудио ряда и многие другие свидетельства минувшего.  

Компоненты историко-культурного наследия подвержены постоянной опасности 

забвения. Это происходит как под воздействием времени и сил природы, так и в 

результате деятельности людей, которые наносят порой непоправимый ущерб памятникам 

по неведению или по злому умыслу.  

Конституция РК  гарантирует право каждого гражданина на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к историко-культурному 

наследию [2]. Вместе с тем Конституция РК обязывает граждан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия , беречь памятники истории и культуры. 

Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия имеет интересную и 

поучительную историю, на протяжении которой происходила эволюция ее средств, форм 

и методов. В процессе государственно-правовой охраны историко-культурного наследия 

изменения затрагивали систему субъектов охраны и характер реализации ими своих 

полномочий. 
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Существует развитый блок международных договоров, соглашений, конвенций и 

рекомендаций, предмет которых - отношения в области культуры и музейного дела, в 

частности. Она классифицируется по следующим группам:  

1)  культурное сотрудничество; 

2)  музейная деятельность; 

3)  информация и стандартизация в области культуры; 

4) функционирование ЮНЕСКО; деятельность ЮНЕСКО в Казахстане; 

5) культура мира; 

6) сохранение (охрана, защита) культурных ценностей, природного и культурного 

наследия; 

7) право собственности на культурные ценности; ввоз и вывоз культурных 

ценностей. 

В первом блоке («Культурное сотрудничество») превалируют двусторонние 

соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта, туризма и 

архивов, культурном и научном сотрудничестве, одной из сторон которых выступает 

Республика Казахстан.  

Второй блок («Музейная деятельность») содержит международные договоры, 

непосредственным предметом которых является музейная деятельность. Сюда отнесены 

два международных правовых акта -«Модельный закон о государственных музеях-

заповедниках» и «Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения дос-

тупности музеев».  

Международные договоры, предметом которых выступают создание информационно-

культурных центров, международная стандартизация в области культуры, расширение 

культурного сотрудничества, распространение культурной информации, объединены в 

третий блок - «Информация и стандартизация в области культуры». 

Четвертый блок  объемлет аспекты функционирования ЮНЕСКО на территории 

Казахстана (контрольные функции, взаимодействие с неправительственными 

организациями, учреждениями, взаимоотношения с Россией), а также собственно порядок 

организации деятельности ЮНЕСКО как международной организации. 

В пятый блок  включены рекомендации ЮНЕСКО и международные конвенции, 

направленные на регулирование положения творческих, научно-исследовательских 

работников, построение принципов международного культурного сотрудничества. 

Сохранению (охране, защите) культурных ценностей, природного и культурного 

наследия уделяется внимание в шестом блоке. В нем превалируют рекомендации ЮНЕСКО 

в области защиты природного, культурного и археологического наследия, регламентации 

ведения раскопок и проч. 

Седьмой блок  объединяет международные конвенции и рекомендации, посвященные 

ввозу и вывозу культурных ценностей, праву собственности на культурные ценности, 

предотвращению незаконной передачи права собственности на культурные ценности, а так-

же послевоенные мирные договоры. 

Казахстан, являясь частью Центрально-азиатского региона, объединяющего  социаль-

ные, этнокультурные и духовные связи Евразии, сравнительно недавно, с начала 90-х гг. XX 

столетия, стал участвовать в деятельности ЮНЕСКО по сохранению культурного и 

природного наследия. 

Многолетняя деятельность ЮНЕСКО по содействию развитию культурных ресурсов в 

области культурного наследия и предотвращению его разрушения проводится в рамках 

выполнения Конвенции ЮНЕСКО по сохранению мирового культурного и природного 

наследия 1972 г., Конвенции о сохранении нематериального культурного наследия 2003 г., 

разработки Конвенции о культурном разнообразии и Декларации ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

102 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

Конвенция о всемирном наследии и Список всемирного наследия, включающий 812 

объектов, среди которых 628 культурных, 160 природных и 24 смешанных из 137 стран, 

являются эффективными инструментами по защите культурного и смешанного наследия и, по 

существу, направлены на создание потенциала для его обновления [3]. 

Вопросы сохранения культурного материального и нематериального наследия, в том 

числе и смешанного наследия, находятся в числе приоритетных направлений сотрудни-

чества между Национальной Комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Организацией. 

Национальной Комиссией отслеживается и координируется деятельность по выполнению 

Конвенции по сохранению мирового культурного и природного наследия и дальнейшему 

укреплению Списка Всемирного наследия. На 33-ей Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

октябре 2005 г. Казахстан включен в Комитет Всемирного наследия в качестве партнера. 

Включение нашей страны в состав Комитета Всемирного Наследия требует от Национальной 

Комиссии и всего казахстанского общества более упорной и детальной работы по 

номинациям как национальным, так и региональным и субрегиональным. 

В то же время, несмотря на богатейшее Культурное и природное наследие, по приз-

нанию экспертов Комитета всемирного наследия Казахстан слабо представлен в Списке 

всемирного наследия. В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вошли 8 

объектов Казахстана.  

22 июня 2014 года в столице Катара Дохе на 38-ой сессии Комитета Всемирного 

наследия ЮНЕСКО «Шелковый путь: сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора» 

(Казахстан, Китай и Кыргызстан) вошли в список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

В число 33 элементов, включенных в список, от Казахстана вошли 8 объектов: 

Каялык, Карамерген и Талгар - в Алматинской и Актобе Степнинское, Акыртас, Кулан, 

Костобе и Орнек - в Жамбылской областях. Ранее от Казахстана в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО были включены два культурных объекта - Мавзолей Ходжа Ахмеда 

Яссави (2003), петроглифы археологического ландшафта Тамгалы (2004) и один 

природный - Сарыарка - степи и озера Северного Казахстана (2008). В список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО планируется включить еще 18 памятников культуры. 

  Геостратегическое месторасположение Казахстана в сердце Евразии способствует 

возрождению туризма на Шелковом пути. В рамках принятой Концепции развития 

туристской отрасли до 2020 года кластер Южный Казахстан будет позиционироваться как 

«Сердце Великого Шелкового пути». К основным туристским продуктам, которые будут 

разработаны в данном кластере, относятся культурный туризм и турне [4]. 

Наряду с этим на международном координационном совете программы ЮНЕСКО 

«человек и биосфера» два государственный национальный природный парк «Катон-

Карагай» и биосферная территория «Акжайык утверждены, как «Биосферный резерват 

ЮНЕСКО»  

На данный момент, в списке Всемирно наследия ЮНЕСКО находится 992 объекта из 

160 стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия. Комитет всемирного наследия, ответственный за осуществление Конвенции, 

состоит из представителей 21 страны, избираемых государствами-участниками 

Конвенции, сроком до шести лет. С 2013 года из стран Центральной Азии в Комитете 

всемирного наследия представлена только Республика Казахстан. 

Археологические ценности, взятые под охрану ЮНЕСКО в Казахстане, -это 

свидетельства процветания древних торговых городов в период функционирования 

Великого шелкового пути, которые пришли в запустение и были покинуты населением в 

результате враждебных нашествий и прекращения активного движения торговых 

караванов.  
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В последние годы в Казахстане предпринимаются активные меры по сохранению 

органической взаимосвязи всех компонентов упомянутых комплексов, а также 

поддержанию их подлинности и целостности. Проводятся работы по документированию и 

консервации руинированных памятников, по их охранному зонированию, по составлению 

и реализации менеджмент-планов на ближне- и среднесрочную перспективу. 

Трудности в исполнении Конвенции по охране всемирного культурного и 

природного наследия, недостаточная представленность  в Списке всемирного наследия, 

объясняются известными экономическими проблемами, отсутствием государственного 

финансирования работ по продвижению номинаций, нехваткой квалифицированных 

национальных экспертов и слабым объемом технической и финансовой помощи со 

стороны стран-участниц и международных организаций. 

Казахстан является первой и пока единственной страной в Центральной Азии и на 

постсоветском пространстве, которая приняла Государственную программу «Культурное 

наследие» на 2004-2006 гг., 2007-2009 гг. и Национальный стратегический проект 

«Культурное наследие»  на 2009-2011 гг. [4].  В целях продвижения работы по 

сохранению культурного наследия представляется целесообразной разработка 

национальной стратегии по идентификации, сохранению и восстановлению культурного 

наследия, в рамках которой будут разрабатываться дальнейшие программы по 

культурному наследию.  

Современное состояние культурного наследия Казахстана характеризуется 

посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию 

многовековых традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией 

работ по консервации, реставрации мавзолеев, старинных мечетей, древних городищ, 

созданием на их  базе новых историко-культурных музеев-заповедников. Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 279 утвержден 

Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. В 

списке насчитывается 218 памятников истории и культуры. Правительством Казахстана, в 

соответствии с данной программой, проводится работа по подготовке нормативно-

правовой базы и политики в области изучения, сохранения и использования культурного 

наследия, осуществляется ряд мероприятий. Так, в соответствии с приоритетами 

программы, разрабатываются и выполняются проекты и программы по охране и 

пропаганде культурного наследия. Несомненно, подобная программа дает мощный 

импульс в усилении возможностей страны в продвижении казахстанских номинаций в 

Список всемирного наследия [5].  . 

Как считают эксперты ЮНЕСКО, в области консервации и управления 

археологическими и сырцовыми структурами и объектами материального наследия 

Казахстан уверенно лидирует в Центральноазиатском регионе, о чем говорит успешная 

реализация «Плана действий» по консервации древнего городища Отрар,  создание в 2003 

году Национального комитета ICOMOS-Казахстан. Совместный проект ЮНЕСКО-

Казахстан-Япония по сохранению и консервации древнего городища Отрар, завершенный 

при финансовом содействии Японии в 2004 г., получил поддержку Правительства 

Казахстана - работы по документации, консервации и археологическим работам в 

Отраре Документация по городищу Отрар находится в стадии подготовки, в частности 

подготовки менеджмент-плана, и является еще одной казахстанской номинацией в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО.      

Подготовка номинации требует долгой и слаженной работы команды экспертов, 

собранных из представителей нескольких учреждений и ведомств, Национальной 

комиссии РК по делам ЮНЕСКО, Постпредства РК при ЮНЕСКО, играющих роль 

«локомотива» в продвижении заявки. 
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В настоящее время предварительный список казахстанских номинаций на 

внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включает 13 объектов, среди которых: 

культурные - средневековый город Яссы-Туркестан; городище Отрар; Мегалитический 

мавзолей Бегазы-Дандыбаевской культуры; Петроглифы Арпа-Изен; природные - 

Государственный природный заповедник Аксу-Джабаглы ; Государственный 

Национальный природный парк Алтын Емель; Северный Тянь-Шань (Иле-Алатауский 

национальный природный парк); степи и озера Северного Казахстана; смешанные: 

каменные изваяния Тамшалинской культуры; культурный ландшафт Улытау; 

палеолитические сооружения Каратауской горной гряды; петроглифы Ешкиолмес; 

Тюркский мавзолей Мерке. 

Более того, на сегодняшний момент назрела необходимость проработки вопроса о 

подготовке еще одной номинации - Казахстанский Алтай для включения в Список 

всемирного наследия в качестве смешанного наследия. В пользу этого свидетельствуют 

археологические открытия богатейших Берельских царских курганов, относящихся к  

сакскому периоду.  

Международное сотрудничество и помощь других стран, как финансовая, так и 

техническая  являются одним из решающих факторов в подготовке и продвижении 

номинаций. Так, например, включение двух казахстанских номинаций в Список стало 

возможным во многом благодаря финансовой помощи Японии и Норвегии. 

Другим фактором, требующим внимания, является подготовка квалифицированных 

национальных экспертов в области охраны культурного наследия, повышение знаний о 

требованиях и принципах работы Комитета Всемирного Наследия, условиях периодической 

отчетности по выполнению Конвенции и состоянию сохранности объектов культуры. 

В этом плане ЮНЕСКО, на сегодняшний день играет основную роль в укреплении 

технологических и финансовых возможностей стран-членов по сохранению культурного 

наследия, повышению их национального потенциала. Организация в данном случае 

обеспечивает государства-участники механизмом идентификации, сохранения и развития 

культурного наследия. Это предполагает проведение тренинг-семинаров, оказание 

экспертной поддержки, встреч по обмену информацией и опытом между странами в 

выполнении национальных и совместных инициатив по сохранению наследия. 

Важно отметить, что в Программе ЮНЕСКО заложены меры по усилению 

возможностей стран-членов в области сохранения культурного наследия, повышению их 

эффективности, а также по обеспечению поддержки и участия всей общественности в 

деятельности государства и Организации по охране и пропаганде культурного наследия 

посредством его лучшего информирования через средства коммуникации. 

Центральноазиатский peгион имеет потенциал для превращения в один из заметных 

центров сохранения и реставрации памятников материальной и нематериальной 

культуры. В этой связи важное значение имеет активизация культурного и научного 

сотрудничества Казахстана и стран Центральной Азии в сфере сохранения культурного 

и смешанного наследия, в том числе и в рамках Программы Сырцовые памятники 

Центральной Азии па 2002-2012 гг. 

В  Казахстане реализовывается принципиально новая форма сохранения и 

бытования наследия, получившая в науке уникальная историческая, или историко-

культурная территория (УИТ). Эта концепция  сохранение или возвращение памятнику 

его реального назначения и социального бытования. Земли, богатые памятниками 

истории, культуры и природы должны рассматриваться и определятся как уникальные 

историко-культурные и природные территории, а возникший в ее пределах музей 

получает статус комплексного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.  

Вместе с тем реализация программы культурного возрождения и социально-

экономического развития на принципах УИТ требует выполнения грандиозных по 
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объему научных исследований, разработки организационных основ и методики 

практической работы по воплощению концепции в жизнь. Кроме того, стала очевидной 

потребность в решении правовых вопросов и разработке нормативных документов 

(законов и законодательных актов государственного и местного уровня), позволяющих 

создать гарантии сохранности и условия для оптимального вписывания УИТ в 

инфраструктуру конкретных регионов. Эти проекты предусматривают глобальную 

инвентаризацию системы памятников культуры и природы. Их содержательная 

интерпретация как историко-культурных и природных феноменов является основой для 

типологии  УИТ и разработки комплексных программ возрождения наследия и его 

использования как своеобразного сырьевого ресурса региона. Непременным элементом 

этих программ является включение территорий в земельный кадастр как особой 

категории историко-культурного значения со специфическими методами оценки их 

стоимости, условиями землепользования,   промышленного   и   гражданского   

строительства, а также щадящим режимом налогообложения. Всестороннее выявление, 

изучение и классификация различных вариантов УИТ сопровождаются их 

картографической инвентаризацией в форме региональных атласов и общего атласа 

культурного и природного наследия  Казахстана       

Применительно к составу наследия региона должна составляется программа 

работы по его сохранению и использованию. Прорабатыватся соответственно  вопрос 

оценки земель, исходя из их историко-культурной и рекреационной стоимости, 

осуществление организация научно-образовательного комплекса, туристско-

экскурсионных и рекреационных структур,  восстановление традиционных ремесл и 

промыслов. Обобщение их опыта служит основой для создания типовых моделей разных 

видов УИТ. В своей пространственно-временной совокупности и многообразии 

представленных реалий УИТ страны образуют специфическую модель, или каркас, в 

котором будут реализованы новые формы выявления, сохранения и использования 

наследия. По своей сути и статусу УИТ являются учреждениями музейного типа. Фонд 

наследия в них представлен совокупностью памятников истории, культуры, природы и 

непредметных форм бытования 

 УИТ  - это особый целостный пространственный объект, где в традиционной 

природной и социокультурной среде находятся памятники истории и культуры 

исключительной ценности и значимости. УИТ  создается  на основе комплекса 

памятников  истории, культуры и природы, а также территории, объективно взаимо-

связанной с ними в силу исторических, этнических, экономических и географических 

факторов. 

УИТ - территория, единая в природном, культурном, историческом и этническом 

отношениях. В рамках этого единого типа выделяются различные виды уникальных исто-

рических территорий, специализирующихся на определенных феноменах культуры и 

природы. 

 Следует проводить культурную  политику по идентификации, сохранению, 

содействию и передаче культурного наследия через средства информации и образования. 

Заложенные в концепции принципы культурной политики -приоритетность 

национального культурного наследия, признание культуры как фактора роста и 

социального развития, уважение культурного многообразия, свобода творчества и 

культурного самовыражения - представляют собой единую платформу развития отрасли, 

придающую целостность и устойчивость стратегическому направлению развития [6]. 

В числе наиболее значимых приоритетов общенационального, надотраслевого 

масштаба выделяется емкое понятие – культурный код нации и его составляющие 

компоненты – наследие, традиции, обычаи, язык, семья, хозяйственные системы и 

праздники. В концепции особенно подчеркивается, что поддержка традиционных 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4,/1 2015 ж. 

 

106 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 

посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

ценностей, формирование и развитие нравственных ориентиров, определяющих 

национальную идентичность, - важное условие активного участия казахстанской 

культуры в глобальном культурном диалоге. 

Подводя итоги исследования, формулируя конкретные рекомендации, направленные 

на формирование и повышение эффективности общественно-государственной системы 

сохранения культурного наследия Республики Казахстан с учетом международных 

стандартов и общемирового характера проблем сохранения культурных ценностей 

необходимо, в частности, отметить, следующее. Культурологический подход к анализу 

международных стандартов ЮНЕСКО и других международных организаций в сфере 

сохранения культурных ценностей позволяет выявить стратегические направления и 

ориентиры культурной политики с точки зрения общенационального развития, раскрыть 

правовые механизмы государственной культурной политики Казахстана, регулирующие 

процессы взаимодействия между всеми субъектами, вовлеченными в культурный процесс.  

 Рекомендации, направленные на формирование и повышение эффективности 

общественно-государственной системы сохранения движимого культурного наследия РК: 

разработка Кодекса культурного наследия, который должен создать механизм по 

реализацию конституционной нормы о сохранении культурного наследия каждым, 

систематизировать законодательные акты и международные договоры; принятие и 

широкое опубликование документов о порядке применения действующих международных 

стандартов, в частности, принятых в рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО 1970 года. 
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Түйін 

Дҥниежҥзілік мҧра туралы Конвенцияны орындау тҧрғысынан Қазақстан және 

Орталық Азия елдерінің мәдени мҧрасы  атты мақалада халықаралық және ҧлттық 

денгейдегі дҥниежҥзілік мәдени мҧраны дамыту мен ерекшеліктері зерттеледі. Мәдени 

мҧраны сақтау жӛніндегі Қазақстан және Орталық Азия елдерінің қызметі, осы бағыттар 

бойынша Қазақстан мен ЮНЕСКО ынтымақтастықтарын қорытындылары ҧсынылған. 
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Summary 

The article ―Peculiarities of cultural development in the era of globalization‖ studies 

specific development and safeguarding of the word cultural heritage and cultural diversity in the 

era of globalization. It presents the activities of UNESCO on safeguarding cultural heritage and 

cultural diversity, results of cooperation of Kazakhstan and UNESCO in the there issues. 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ҦЙЫМДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ 

АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ 

 

Бейбітова Р.А., 

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы,  

Н.Ақшабаев атындағы орта  

мектептің тарих пәнінің мҧғалімі 

 

Мақалада Қазақстандағы қоғамдық ұйымдар және олардың негізгі атқаратын 

қызметі туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: Қазақстан, қоғамдық ұйымдар, жастар, бірлестіктер.  

 

Қазақстан  Республикасы  Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақстан халқына  

жолдаған «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында барлық Қазақстандықтардың 

ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы жӛніндегі Қазақстан халқына 

жолдауында негізгі стратегиялық бағыт «халықтың кӛптеген топтарының бірлігі, жекешіл 

және қоғамдық негіздері салиқалы ҥйлестіру, мҧның ӛзі қоғамымыздың жарасымды 

сатылы дәстҥрлерін  толықтыра тҥседі» деуінің ӛзі егемен еліміздегі қҧрылып жатқан 

партиялар, қоғамдық ҧйым, бірлестіктердің қҧрылып, дамуына мҥмкіндік ашылып  

отырғанын кӛруге болады [1].        

1996 жылғы 31 мамыр айындағы №3-1  бекітілген Қазақстан Республикасы 

«Қоғамдық бірлестіктер мен ҧйымдарының» Заңында «...қоғамдық бірлестіктер мен 

ҧйымдар қоғам мҥшелерінің еріктілігі мен теңдігі негізінде қҧрылады және ӛзін-ӛзі 

басқару барысында іс-әрекетін ҧйымдастырады», - деп атап кӛрсетеді [2]. Қоғамдық 

бірлестіктер мен ҧйымдарының жҧмысы жастар тәрбиесінің  рухани-адамгершілік  және 

патриоттық бағыттарын қамтиды.  

Қоғам - экономикалық және рухани біртҧтастықпен, ӛмір сҧру жағдайын 

ҧйымдастырудың тҧтастығымен сипатталатын, белгілі бір аумақтағы адамдар бірлігі. 

Саяси жҥйе - елдің саяси ӛміріне қатысатын мемлекет пен мемлекеттік емес 

қоғамдық қҧрылымдардың біртҧтас кешенде қарастырылуы [3]. 

Сонымен, қоғамның саяси жҥйесі - мемлекетік және қоғамдық ҧйымдардың, еңбек 

ҧжымдарының бірігіп, елдің саяси ӛміріне кірісіп, қоғамды дамытуға, нығайтуға ҥлес 

қосуы. 

Жоғарыда кӛрсетілген саяси жҥйенің элементтерінің даму процесінен қоғамда әр 

тҥрлі саяси жҥйелер қалыптасады: әкімшілік, жарыстық, әділетті- бірлік жҥйелері. 

Қоғамның жақсы- жаман дамуын осы жҥйелер шешеді, соған сәйкес саяси жҥйе әр тҥрлері 

қалыптасып жатады. 

1) Формациялық саяси жҥйелері - қҧл иелену, феодалдық, жуазиялық, социалистік 

формацияларының саяси жҥйелері. 

2) Авторитарлық саяси жҥйелер - тоталитарлық, партократтық, деспотиялық, 

фашистік т.б. саяси жҥйелер. 

3) Демократиялық саяси жҥйелер - либерал- демократиялық, залықтық- 

демократиялық, социал-демократиялық т.б. 
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4) Прогрестік, реформаторлық, консервативтік, реакцияшыл т.б. саяси жҥйелер. 

Саяси қоғамдық ҧйымдарға  халықтың белгілі бір тобының мҥддесін білдіріп, 

қорғайтын, алдына қойған әлеуметтік мақсатқа жету ҥшін ерікті тҥрде мҥшелікке кірген, 

оған материялдық кӛмек кӛрсететін, ӛзін-ӛзі басқаратын адамдардың бірлестігі жатады. 

Саяси қозғалыстар сияқты қоғамдық ҧйымдар да адамдардың мҥдделерін іске 

асырудың қҧралы ретінде пайда болады. Қоғамдық ҧйымдар қоғамның саяси ӛміріне 

қатысушы адамдардың мақсаттары мен қарым-қатынастарының әр алуандылығын 

білдіреді. 

Қоғамдық ҧйымдар бірлесе амал, әрекет жасау ҥшін халықаралық, 

жалпымемлекеттік, аймақтық, ҧлттық, жергілікті кӛлемде ресми және бейресми сипаттағы 

одақтарға, халықаралық ҧйымдарға бірігуі мҥмкін. 

Қоғамдық ҧйымдар әр тҥрлі келеді.Оған партиялар, кәсіподақтар, жастар ҧйымдары, 

кооперативтік бірлестіктер, шығармашылық (творчествалық) одақтар,әр тҥрлі ерікті 

қоғамдар (ғылыми,ғылыми-техникалық, мәдени –ағарту, спорттық,қорғаныс және т.б) 

жатады.Қоғамдық ҧйымдар арқылы миллиондаған адамдар ӛзін-ӛзі басқаруға белсенді 

қатысып, ӛмір мектебінен ӛтеді [4, 5]. 

Қоғамдық ҧйымдар мынадай тҥрлерге бӛлінеді: 

Қоғамдық –саяси мҥдделеріне сай қҧрылған ҧйымдар. Бҧған алдына саяси мақсаттар 

қойған ҧйымдар жатады. 

Экономикалық мҥддесіне қарай қҧрылған ҧйымдар. 

Таптық белгісіне сай ҧйымдар (кәсіподақтар, шаруалар одағы). 

Қызмет тҥріне қарай қҧрылған ҧйымдар (ғылыми-техникалық, оқу-ағарту, денсаулық 

сақтау, ҧлттық-мәдени, спорттық, қорғаныс, діни, т.б). 

Кӛпшілік ҧйымдардың ішінде айрықша кӛзге тҥсетіні-кәсіподақтар. 

Кәсіподақ – бір мамандықтың немесе ӛндірістің бір саласында еңбек ететін адамдарды 

біріктіретін қоғамдық ҧйым. Алғаш рет кәсіподақтар капитализмге тҧңғыш аяқ басқан 

Англияда XVIII ғасырдың басында пайда болды. Кейінірек олар ӛнеркәсібі дамыған 

барлық елдерде қалыптасады. Себебі, капитализмнің әкелген аяусыз қанауына тӛтеп беру 

ҥшін жалданушы жҧмыскерлер бірігіп, ҧйымдасқан тҥрде ӛз мҥдделерін қорғайды. Олар 

жеке адамның ӛмір сҥруіне қажет ілімдер, ережелер мен айлықтар жҥйесін меңгеруге, 

еңбекшілер мен олардың отбасы мҥшелерінің мәдени деңгейін кӛтеруге кӛмектеседі. 

Кәсіподақтар ӛз қызметінде жҧмысшы табына сҥйенген саяси партиялармен тығыз 

ынтымақтастықта болып, солармен бірлесе жҧмыс істеген елдерде ең ҥлкен рӛл атқарады. 

Кәсіподақтар мен партиялар арасында мҧндай келісе қимылдау, әсресе, Ҧлыбритания, 

Германия,  Скандинавия елдеріне тән.Бҧл елдерде жҧмысшы табының арасында социал-

демократтардың ықпалы жоғары. Олар кәсіподақтарға идеологиялық және саяси жағынан 

әсер етеді. Кәсіподақтар қамқошы партияны кҥшейте тҥсуге және олардың ҥкімет басында 

ҧзағырақ болуына мҥмкіндік жасауға тырысады. Бҧл ҥшін олар жҧмыс берушілермен 

ымыраға келіп, еңбек нарқында тыныштықты сақтауға кҥш салады. Мҧндайды «жауапты» 

кәсіпорын дейді.  

Қоғамдық  саяси ұйымдар қызметінің бағыттары бойынша былай бөлінеді: 

1) белгілі бір әлеуметтік бағыттар бойынша қоғамдық ҧйымдар; 

2) қҧқық қорғау сипатындағы, сондай-ақ қҧрамына атқарушы билік қызметін  бақылау 

енетін (мысалы, сайлау процедурасын және т.б.) азаматтық бақылау топтарының қоғамдық 

ҧйымдары; 

3) «клубтық типті» қоғамдық ҧйымдар – қызығушылықтары бойынша әр тҥрлі топтар; 

4) миссиясы басқа коммерциялық емес ҧйымдар қызметіне кең мағынада кӛмектесу 

болып табылатын «инфрақҧрылымдық қоғамдық ҧйымдар»: қоғамдық ҧйымдарды қҧқықтық 

қамтамасыз етуге маманданатын ҧйымдар; зерттеу және білім беру қызметін  қатар атқаратын 
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ҧйымдар; шетелдік қорлардың мақсаттық кепілдіктерінің негізінде пайда болған қоғамдық 

ҧйымдарға кӛмек кӛрсету орталықтары; 

5) ӛз алдына аймақта азаматтық қоғам қҧруға кӛмектесу мақсатын қоятын немесе қоғам 

мен биліктің серіктестік қатынастарына кӛмектесетін азаматтық инициативалар ҧйымы [6].  

Ал мазмҧны Қазақстан Республикасындағы қоғамдық ҧйымдар тӛмендегідей 

сипатта: 

Қоғамдық 

ҧйымдардың 

мазмҧны бойынша 

бӛлінуі 

Қоғамдық ҧйымдар Қоғамдық ҧйымдардың жастардың рухани-

адамгершілік тәрбиесіне ықпалы 

Саяси «Желтоқсан», 

«Азат», 

Жастарға отансҥйгіштік, адамгершілік 

тәрбие беруге ықпалы мол.  

Әлеуметтік «Жерҧйық», 

«Шаңырақ», 

«Бауыржан» 

Жастардың тарихи-мәдени мҧраларға 

қҧрметін, ерлікке, елдікке кӛзқарасын 

қалыптастыруға септігі мол.  

Мәдени «Сырғалым» Қыз-келіншектердің бойында ҧлттық 

қҧндылықтардың қалыптасуына септігін 

тигізеді  

Діни «Нҧр - мҧра»,  

«Ата жолы» 

БАҚ қҧралдары арқылы діни сезімнің, діни-

рухани қағидалардың жастар бойында 

орнауына ықпалы мол  

 

Еліміз дамыған мемлекеттердің  бірі ретінде материалдық және рухани ӛміріндегі 

ӛзгерістер адамгершілік қатынастарды қалыптастыру мен қызмет етудегі рӛлін жаңаша 

тҧрғыдан анықтап жас ҧрпаққа деген қоғамның кӛзқарасы ӛзгерді.  

Қоғамдық ҧйымдар арқылы  жастардың рухани-адамгершілік қҧндылықтарын 

қалыптастырудың ғылыми-әдіснамалық негіздерін айқындау барысында  шетел 

ғалымдарының еңбектеріне жан жақты талдаулар жҥргізілді. Қоғамдық  ҧйымдардың  

дамып, қалыптасуына  байланысты ТМД кеңістігіндегі ғалымдар З.Каргина, В.А.Безерин, 

М.П.Поволяева, С.К.Никулин, Ю.Колчеев, С.Рыбаков, С.Каблукова, И.Ветров, 

К.Латифуллинна т.б еңбектері де негізгі орын алады.     

 Осыған сәйкес, біздің мемлекетіміздің ӛскелең ҧрпаққа қоятын талаптары: 

адамгершілік, имандылық, парасаттылық, кішіпейілділік, тәртіп, мінез-қҧлық т.б. 

талаптары да ерекше.       

 Адамгершіліктің қалыптасу жолдарын ең алдымен отбасында, мектепте басқа да 

әлеуметтендіру институттарынан бастап оның бойында адамгершілік қасиеттерді: 

басқаларды сыйлай білу, ӛзгелердің ар-ожданын қҧрметтеу, ізгілік, парасаттылық, 

мәдениеттілік сезімін тәрбиелеп, қалыптастыру нәтижесінде ғана дамытуға болады.   

Біздің мемлекетімізде жастарды адамгершілік тҧрғыдан әлеуметтендірудің белсенді 

кезеңі кҥрделі жағдайда ӛтуде. Білім беру мен тәрбиелеу саласында да айтарлықтай 

ӛзгерістер болып, білімге деген қажеттіліктер ӛсуде.   

Сондықтан  осы тарапта қоғамдық ҧйымдар мен жастардың арасындағы арақатынасты 

анықтап, ҧйымдардың жас ҧрпаққа адамгершілік тәрбие беруін анықтау ӛзекті мәселеге 

айналып отыр.         
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Резюме 

В статье рассматривается об общественных молодежных организациях и о их 

функциях. 

 

Summary 

In article is considered about the public youth organizations and about their functions. 
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Секция 4 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в экономике, образовании и науке 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНЕ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ЕНГІЗУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 

ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Иптильдаева С.А., 

информатика пәнінің мҧғалімі, 

Тараз қаласы, №43 орта мектеп 

 

Мақалада білім беру жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу және 

ақпараттық технологиямен қамтамасыз етудің ғылыми-теориялық және тәжірибелік 

негіздері туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: білім беру, жаңа технологиялар, ақпараттандыру, АКТ.  

 

Ақпараттық қоғам – бҧл саяси, әлеуметтік-экономикалық, қоғамның әрбір мҥшесінің  

кез келген ақпарат кӛзіне еркін ену қабілетін қамтамасыз ететін ғылыми факторлардың 

ӛзара байланысқан жиынтығы. Қоғамды ақпараттандыруды дамытудың негізгі 

факторларының бірі – білім беруді ақпараттандыру. Олай болса, қоғамның әрбір мҥшесі  

ақпаратты сауатты, ақпаратты мәдениеті мен ақпаратты қҧзыреттілігі дамыған тҧлға 

болуы қажет [1]. 

Осы факторға сәйкес, жоғары білім беру саласындағы бҥгінгі кҥнгі алға қойылған 

мақсаттардың бірі – жаңа ақпараттық технологияны білім беру жҥйесіне пайдалана 

алатын, ақпараттық мәдениеті жоғары, білімді тҧлғаны қалыптастыру. Білім беруді 

ақпараттандыру нәтижесінде  әрбір студент ақпаратты еркін пайдалануға, оны қажетіне 

қарай талдай білу мҥмкіндігіне ие болуы қажет. Ӛйткені, бҧл білім беру ҥдерісіне 

қатысушылардың интеллектуалдық белсенділігінің артуына, сол арқылы білім беру 

жҥйесінің дамуын  жетілдіруге негіз болады [2]. 

Білім беру жҥйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу және ақпараттық 

технологиямен қамтамасыз етуді жақсарту, оқушының ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру міндеттері бір-бірімен ӛзара тығыз байланысты, яғни оқу ҥдерісін қазіргі 

заманғы технологиялар мен оқытудың техникалық қҧралдарын енгізуді талап етеді. 

Мҧндай талаптарды қанағаттандыру – білім беру жҥйелеріне жоғары білікті мамандарды 

дайындау мәселелерін ғылыми негізде шешу қажеттілігімен тікелей байланысты. 

Жалпы  «Ақпараттық технология» термині ғылымда ХХ ғ.-дың 40-50 жылдары 

пайда болып, Америкада ХХ ғ.-дың басында дидактиктер «оқуға арналған медиа» 

(instructional media), «оқыту машиналары» (teaching machines), «оқытуды автоматты тҥрде 

басқару» (programmed instruction) сияқты ҧғымдармен байланыстырылған [3].                 

Осы орайда білім беруді ақпараттандыру процесі, оның негізгі бағыттары мен 

болашағы, АКТ-ны пайдалануға дайындаудың мақсатын, мазмҧнын, принциптерін, 

психологиялық-педаогикалық негіздерін және білім беру сапасын арттыруда бағалау 

ынталарының жҥйесін дамытуды Ж.А.Қараев, А.Ғ.Қазмағамбетов, Г.Қ.Нҧрғалиева, 

Е.Ы.Бидайбеков, Т.О.Балықбаев, С.М.Кеңесбаев, М.Қ.Қаламқалиев, А.Тәжіғҧлова және 

т.б. қазақстандық ғалымдар жан-жақты зерттеген.  

Оқыту ҥдерісінде компьютерлік технологияны пайдаланудың негізгі мәселелері 

С.Пейперт, В.Я.Ляудис, Г.И.Дацюк, И.В.Роберт, Ж.А.Қараев, С.М.Кеңесбаев, 

Б.К.Тульбасова, Д.М.Жҥсібалиева, К.З.Халикова және т.б. ғалымдардың ғылыми 

зерттеулерінде кеңінен қарастырылған.  

Сонымен қатар, елімізде қазіргі заман талабына әр тҥрлі ғылымдар бойынша оқыту 

ҥрдісінде компьютерлік технологияны пайдаланудың негізгі мәселелері А.Х.Аренова, 

И.В.Роберт, Ш.Х.Қҧрманалина, Ж.Ы.Сардарова, С.Т.Мҧхамбетжанова, Ж.Ж.Нҧржанова, 

Н.Ғ.Даумов, А.Б.Медешова т.б., сонымен қатар компьютерлік оқыту қҧралдарын енгізу 
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бағытындағы жҧмыстар Д.К.Сулеев, Н.Т.Ермеков, Н.Т.Данаев, К.Халықова т.б. 

ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылады. 

Оқыту ҥдерісінде компьютерлік технология мен техниканы қолданудың негізгі 

педагогикалық-психологиялық мәселелерімен айналысқан ғалымдар, білім беруді 

ақпараттандыру саласында зерттеушілер И.И.Антипов, Е.Ы.Бидайбеков, Ж.А.Қараев, 

А.А.Кузнецов, Э.И.Кузнецов, И.В.Роберт, В.М.Монахов, Г.К.Нҧрғалиева, В.В.Гриншкун, 

А.П.Ершов, М.Г.Лапчик, Е.И.Машбиц, В.В.Рубцов, В.Ф.Шолохович және т.б. ӛз 

еңбектерінде орта және жоғары оқу орындарында ақпараттық технология қҧралдарын 

қолданудың іс-тәжірибесі, танымдық әрекеттерді басқару ҥдерісі, жоғары оқу орындары 

пәндерінің мазмҧны, әдістері, қҧралдары, оқыту тҥрлері мен оның нәтижесін бақылау 

жаңа дидактикалық шарттарға негізделіп және жаңа қҧрылым, ҧйымдастыру қызметі, 

орындалу нәтижесі, кӛп ізденуді қажет ету керектігін, педагогикалық-психологиялық 

сипаттамаларын нақтылап кӛрсетеді.   

Орта және жоғары оқу орындарында информатика теориясы мен әдістемесінің 

дамуына зор ҥлес қосқан ғалымдар С.А.Бешенков, А.Г.Гейн, С.Г.Григорьев, С.А.Жданов, 

А.А.Кузнецов, Э.И.Кузнецов, Ю.С.Брановский, М.П.Лапчик, А.С.Лесневский, 

Т.В.Добудько, В.И.Пугач, И.А.Румянцев, В.Ф.Шолохович, Е.К.Хеннер және қазақстандық 

ғалымдар Г.К.Нҧрғалиева, А.О.Тәжіғҧлова, С.С.Қҧнанбаева, С.Ә.Әбдіманапов, 

А.А.Шәріпбаев, Б.Бӛрібаев, Е.Қ.Балапанов, Ғ.М.Мҧтанов, т.б.  

Ғалымдардың ой-тҧжырымдарын жинақтайтын болсақ, білім берудi ақпараттандыру 

– бiлiм беру саласының теориясы мен практикасына жаңа ақпараттық технологияны жан-

жақты пайдалану және оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық-педагогикалық 

мақсаттарын жҥзеге асыратындай жағдайда оның мҥмкiндiктерiн  қолдану ҥдерісі болып 

табылады. Осыған сәйкес, И.В.Роберт [4] білім беруде ақпараттық технологияларды 

қолданудың мынадай педагогикалық мақсаттарын атап ӛтеді: студентті тҧлғалық дамыту, 

ақпараттық қоғам жағдайындағы ӛмір сҥруге дайындау, қазіргі қоғамның 

ақпараттануынан туындайтын әлеуметтік тапсырысты орындау, оқу-тәрбиелеу ҥдерісінің 

барлық деңгейін жеделдету.  

Келесі зерттеуші В.Б.Поповтың [5] айтуынша, білім беруді ақпараттандырудың 

міндеттерін жҥзеге асыру ҥшін студенттен бастап, білім беруді ҧйымдастырушыға дейін 

компьютерлік технологияны пайдалануға дайындығы болулары тиіс. Олардың әртҥрлі 

ақпаратты дербес компьютерде ӛңдеуге, қазіргі заманғы бағдарламалық мҥмкіндіктерді 

пайдалану іскерлігі мен дайындығын қалыптастыру міндеті ӛзекті бола тҥседі, яғни 

дербес компьютерді «пайдаланушыны» дайындау міндеті туындайды. 

Ал Г.В.Лаврентьев жоғары оқу орындарында оқушылардың білім деңгейінің 

кӛптеген жағдайда тӛмен болуы, ол оқытушылардың кәсіби тәжірибесінде ақпараттық 

технологиялардың қолданылмауын ең басты себебі ретінде кӛрсетеді [6]. Г.Н.Бояркин, 

Н.С.Жилин, В.К.Белошапка, А.С.Лесневский және т.б ғалымдар оқытушылардың 

ақпараттық дайындығында коммуникативті мҥмкіндіктерінің сәйкес болмауы, ақпараттық 

техникалармен жҧмыс дағдыларының болмауы және ҥйлерінде компьютерлері бар 

интернетке қосылған едәуір бӛлігі жаңа технологияларды меңгеруге кедергі келтіретін 

оқытушылардың ерекше ойлау стилі, психологиялық кедергілер кездесетінін жазады [7, 

8].  

Сондай-ақ отандық ғалым С.М.Кеңесбаев жоғары педагогикалық білім беруде 

болашақ мҧғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны пайдалана білуге даярлаудың 

педагогикалық негіздерін зерттей отырып,  білім беруде жаңа ақпараттық технологияны 

пайдаланудағы болашақ мҧғалімнің даярлығын теориялық негіздеп, жаңа ақпараттық 

технологияны пайдаланудағы «мҧғалім даярлығы» ҧғымын және педагогикалық  қызметке 

даярлықтың бірнеше деңгейін қарастырады [9]. 
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Мәселен, қазақстандық Д.М.Джусубалиева қашықтан оқыту жағдайында 

оқушылардың ақпарат мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздерін зерттеп, онда 

оқушының ақпараттық  мәдениеті  қазіргі заман маманының моделіндегі қҧрамдас бӛлік, 

тҧлғаның интеграциялық білім алуы деп тҥсіндіреді [10].  

Ал Қ.М.Байгушева зертеу жҧмысында қашықтан оқыту мҥмкіндіктерін пайдалану 

әдістемесін оқып-ҥйретуге бағдарланған Интернет технологияны қарастырады.  

Келесі зерттеуші А.Б.Медешова бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 

педагогика және психология, физика және информатика мамандықтары бойынша 

элективті курс бағдарламаларын ҧсынған. Онда ақпараттық технология негізінде 

электрондық оқу қҧралдарын жасақтауға және оны оны тиімді қолдану әдістемесін оқып-

ҥйретуге кӛңіл бӛлінеді.  

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың  2012 жылғы 27 

қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - қазақстан дамуының басты бағыты» 

атты халыққа жолдауындағы 7-бӛлімінде: «Оқыту ҥдерісіне заманауи әдістеме мен 

технологияны енгізу, педагогикалық қҧрамның сапасын арттыру, біліктілікті растайтын 

тәуелсіз жҥйені қҧру, жастар ҥшін білімге қолжетімділік аясын кеңейту қажет. Білім тек білім 

беріп қана қоймай, сондай-ақ алған білімін әлеуметтік бейімделу ҥдерісінде пайдалануға 

икемделуі керек. Адам әлеуеті деңгейін арттырудың ӛзге маңызды бағыты қолжетімді және 

сапалы медициналық қызмет кӛрсету, саламатты ӛмір салтын алға жылжыту болып 

табылады» - деп кӛрсеткен. 

Тәуелсіз мемлекеттің білімі мен ғылымының дамуы ҥшін дҥниежҥзілік білім 

кеңістігіне ену бҥгінгі кҥннің басты міндеті. Қазақстанға әлемдік қауымдастықтың 

толыққанды мҥшесі болу ҥшін білім жҥйесінің жаңа ҥлгісін жасау қажет. Білім беру 

философиясындағы тҥбегейлі ӛзгерістер адамның әлемдегі орны, болмысының мәні мен 

білімнің әлеуметтік роліне байланысты білім беру орны мен ҧстаз ӛміріне кӛптеген 

жаңалықтар әкелуде. Бҥгінгі білімді әлемдік стандарттар деңгейінде кӛру ҥшін 

педагогтардың сапалық қҧрамын барынша жақсарту кӛзделуде. Сондықтан да болашақ 

мҧғалім мәртебесі мен оның білім берудегі қызметі тҥбегейлі ӛзгеруде. Ал білім беру 

функциялары ӛзгерген жағдайда мҧғалімнің кәсіби-педагогикалық қҧзыреттілігіне 

қойылатын талаптар да ӛзгерді.  

Сонымен ақпараттандырудың негізгі  бағыты - ХХІ ғасырдың талаптарына  сәйкес 

қоғамды  дамытудың жоғары, тиімді технологияларына  сҥйенген  жаңа  білім  мазмҧнына 

кӛшу болып табылса, оқыту ҥрдiсiнде ақпараттық-коммуникациялық технологияны 

пайдалану білім беруші және білім алушы субъектілердің қарым-қатынасының бҧрынғы 

қалыптасқан жҥйесiн, олардың iс-әрекеттерiнiң мазмҧнын, қҧрылымын елеулі ӛзгерiстерге 

ҧшыратады. Қалыпты бiлiм беру жҥйесiнде білім беруші - білім алушы - оқулық тҥрiнде 

қҧрылған ҥш жақты байланыс бҧзылып, білім беруші - білім алушы - компьютер жҥйесi 

пайда болды. Мҧндай жҥйеде бiлiм беру оқу-тәрбие ҥрдісінде компьютердi қолдану 

оқытушының бiлiмі мен бiлiктiлiгіне, ақпараттық қҧзыреттілігіне  қойылатын  талаптарды 

қайта қарап, жҥйелеудi және жетiлдiруді талап етедi. 
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Резюме 

В статье рассматривается о внедрении новых технологии обучения в систему 

образования и также о научно-теоретических и практических основах обеспечения 

информационными технологиями.  

 

Summary 

In article is considered about introduction new technologies of training in an education 

system and also about scientific-theoretical and practical bases of providing with information 

technologies. 

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫНДАҒЫ СЫНИ ТҦРҒЫСЫНАН 

ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МҤМКІНДІКТЕРІ  

 

Нурахунова У.Ш.,  

«Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

  

Мақалада қазақ тілі мен әдебиет сабақтарындағы сыни тұрғысынан ойлау 

технологиясының мүмкіндіктері туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер:  сыни ойлау, технология, оқыту, сабақ, білім.   

 

«Сын тҧрғысынан ойлау арқылы оқытудың тиімділігі» қоғамымыздың қазіргі даму 

кезеңі мектептегі білім беру жҥйесінің алдына оқыту ҥрдісін технологияландыру 

мәселесін қойып отыр. Оқытудың әр тҥрлі технологиялары жасалып, білім беру 

http://enit.ulsu.ru/d/011
http://www.bitpro.ru/ito/2000/I/3/388.html
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мекемелерінің тәжірибесіне енуде. Жаңа технологияларды меңгерту мҧғалімнің 

интелектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа да кӛптеген 

адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. 

Жаңа технологиялар теориялық тҧрғыда дәлелденіп, тәжірибеде жақсы нәтижелер 

беруде.  

Жаңа педагогикалық технологияларды кҥнделікті сабақ ҥрдісінде пайдалану ҥшін, 

әр мҧғалім алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік 

мақсатына, мҥддесіне сай, ӛзінің шеберлігіне орай таңдап алады. Бҧл жаңа технологиялар-

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, 

эстетикалық кӛзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға 

бағытталған. Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие ҥрдісін жаңаша дамыту, яғни 

оның нәтижесінің жоғарғы деңгейде болуын қадағалау жаңашыл педагогтардың қолында 

болды. Олар педагогикаға «жаңа технология»терминін енгізді. Бҧл жаңашыл 

педагогтардың мақсаты-оқушылардың алатын білімдерін сапалы ету, оның толыққанды 

жеке тҧлға болып қалыптасуына негіз болу. Осыған орай қазірде педагогикалық 

технологиялар кӛптеп саналады.         

Мысалы, атап айтар болсақ, Ынтымақтастықта оқыту технологиясы, 

Ш.А.Амонашвилидің «Білім беруді ізгілендіру технологиясы», П.М.Эрдниевтің» 

Дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы», Л. С. Выготский, Л.В.Эльконин, 

В.В.Давыдовтің «Дамыта оқыту технологиясы», В.М.Монаховтың «Модульдік оқыту 

технологиясы», «Проблемалық оқыту технологиясы», В.Ф.Шаталовтың «Тірек 

сигналдары арқылы оқыту технологиясы», С.Н.Лысенконың «Тҥсіндіре басқарып оза 

оқыту технологиясы», «Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы», «Оқытудың 

компьютерлік технологиясы», Сын тҧрғысынан ойлау арқылы оқыту технологиясы» т.б. 

кӛптеген технологиялар енгізілді.  

Бҧл педагогикалық жаңа технологияларды қазақ тілі мен әдебиет сынып 

мҧғалімдеріне мынадай қағидаларды ҧстанады: оқуға шығармашылықтың енуі,  мҧғалім 

мен оқушы арасында ынтымақтастық, ӛзара әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік 

қатынастың пайда болуы, жеке тҧлғаның дамуына жағдайдың туғызылуы, яғни жеке 

тҧлғаға бағдарланған оқу, тҧлға дамуының сыртқы әсермен бірге оқушының ішкі 

тҥрткілері негізінде жҥргізілуі. Сонымен, педагогикалық технология дегеніміз-тәжірибеде 

жҥзеге асырылып, нәтиже беретін педагогикалық жҥйенің жобасы.  Жаңа қазақ тілі мен 

әдебиетті оқыту  технологиялардың негізгі қағидалары: 

- балаға ізгілік тҧрғысынан қарау; 

- оқу мен тәрбиенің бірлігі; 

- баланың танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту; 

- баланың танымдық кҥшін қалыптастыру және дамыту; 

- әр оқушының , оның қабілетімен мҥмкіндік деңгейіне қарай оқыту; 

- барлық оқушының дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу. 

Білімнің жаңа мазмҧнын жҥзеге асыру ҥшін жаңа технологиялар қажет-ақ. 

Жаңалықты меңгеру мен жҥзеге асыруда дҧрыс тҥсінбеушілік ҧйымдастырушыға әртҥрлі 

кедергі жасайтыны белгілі. Сондай педагогикалық технологиялардың бірі « Оқу мен жазу 

арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту». 

«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы әлемнің тҥкпір-тҥкпірінен 

жиналған білім берушілердің бірлескен еңбегі деп тҥсінуіміз керек. 

Бҧл бағдарламаның мақсаты барлық жастағы, соның ішінде   қазақ тілі мен әдебиет    

тереңірек оқитын сынып оқушыларының кез келген мазмҧн, тҥсінікке сыни тҧрғыдан 

қарап, екі ҧйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға сапалы шешім қабылдауды осы 

сабақтарда ҥйренеді. «Сорос-Қазақстан қоры» арқылы келген бҧл технология қазақ 

тілдерінде мектепке ене бастады. 
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Бҧл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жҥзеге асыруда, 

оқушылардың білім деңгейін кӛтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын 

еркін айтуда тез арада дҧрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама 

деп есептеймін. Сын тҧрғысынан ойлау-сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған 

ойлау десек қателеспейміз. 

Аталмыш бағдарламаның ішкі қҧрылымында ерекшелік бар. Бҧл қҧрылым ҥш 

деңгейден тҧратын оқыту мен ҥйретудің ҥлгісі. Кӛп ақпаратты талдай, жинақтай отырып 

ішінен қажеттісін алуға ҥйретеді.  

«Балалардың бойында ҧлы мҥмкіншіліктердің бәрі бар» деп Т.Фуллер айтқандай, 

бала бойындағы дарындылық,ғылымилық қабілетін ашу, жақсы танымдық қасиеттерін 

зерттеу-бҥгінгі заманның талабы. RWST бағдарламасы –ағылшын тілінен аударғанда 

«Сын тҧрғысынан ойлау ҥшін оқу мен жазу» дегенді білдіреді.Бҧл бағдарлама 60 тҥрлі 

стратегияларынан:әдістерінен тҧрады. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарындағы мақсаты – 

шығармашылық ойлауды, сын тҧрғысынан ойлауды дамыту.  

Мҧғалімнің міндеті – баланың ӛзіне деген шығармашылық қабілетін дамыту,ӛзін 

тҧлға ретінде сезінетіндей мҥмкіндік ашу. Ӛзін тҧлға ретінде сезінген бала әрқашан 

ӛмірде ӛз жолын таба алады. Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында «Сын 

тҧрғысынан ойлау» технологиясын ӛз сабақтарымда қолданып жҥрмін. Сын тҧрғысынан 

ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың ӛзі ізденіп дәлелдеуі.  Ол бҧрын тек 

тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, ӛз ойын дәлелдеуші, ал мҧғалім осы әрекетте 

бағыттаушы,  ҧйымдастырушы.  

Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз-сабақта оқушылардың қызығушылығын арттыра 

отырып, ӛз ойын еркін және зерттей талпындырып, тҧжырым жасау. 

Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз-ой қозғай отырып, оқушының ӛз ойымен ӛзгелердің 

ойына сыни қарап, естігенін, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сҧраптап, жҥйелеп, 

білмегенін ӛзі зерттеп, дәлелдеп, тҧжырым жасауға бағыттау, ӛз бетімен және бірлесіп 

шығармашылық жҧмыс жасау.   

Оқушылардың осындай қабілеттерін дамытуға әр тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға 

болады.  

Бҧл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жҥзеге асыруда 

оқушылардың білім деңгейін кӛтеруде,балаларды шығармашылыққа баулуда,ойларын 

еркін айтуға тез арада дҧрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама 

деп есептеймін. 

Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылығын ояту, мағынаны тану,  ой 

толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі. 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында «сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» 

технологиясымен жҧмыс жасау кезінде бҧл сабақтар баланың танымдық белсенділігін 

арттыруға, ӛз бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал ететіндігін 

атап ӛтсем,оқушылар-оқудың қызықты, ҧжымды бірлесіп жҧмыс жасауға ҥйрететіндігін, 

білімнің тереңдігі әрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды.  

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында сын тҧрғысынан ойлау арқылы оқушылардың 

шығармашылық қабілетін дамыту барысында келесі міндеттерді анықтадым.  

1.Оқушылар бір-бірімен пікірлесе отырып,ортақ қорытынды шығарады.  

2.Тақырыптың тҥсініксіз жерлерін айқындайды.  

3.Топтастарының сҧрақтарына жауап береді.  

4.Қорытынды шығарады, ӛз пікірін дәлелдейді.  

Сыни тҧрғыдан оқу мен жазудың кӛмегі зор. Бҧл жҧмысты бірнеше тақырыптар 

кӛлемінде ӛткізуді жоспарлауға болады. Оқушы жеке жҧмыс істеуге жаттығады .  Ӛз ойын 

кӛпшілікке жеткізуге ықпал етеді. 
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Сабақта оқушыға білім дайын кҥйінде беріле салмау керек.Мҧғалім шеберлігі 

арқылы баланың білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сҧрақ әр тҥрлі әдіс-

тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат қойып, іске асыруына жол кӛрсетеді.  

Оқушылардың сын тҧрғыдан ойлау қабілеттері дамыған сайын, оларға тӛрт 

параметрдің кӛрсеткіші ӛседі: жекеден-жалпыға, дифференциалдыдан-сенімділікке, 

интуициядан-логикаға, бір перспективадан-кӛптеген перспективаға.  

Сабақтың мақсаты ҥш бӛліктен тҧрады:  

а)қызығушылықты ояту-сҧрақ қою;  

б)мағынаны ажырату – жауаптар іздеу, мәселені зерттеу;  

в)ой толғаныс – ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау, яғни ҥш 

фазада сабақты бӛліп ӛту, оқыту мен жазу процесін осындай ҥш сатыға ҧйымдастыру.  

Алдағы болатын қҧбылысты болжау ҥшін қиялға ерік береді,ал ойлау мен сӛйлеу 

тығыз байланысты.  

Берілген сӛздер арқылы ойды кеңейту ҥшін басқа сӛздік қолданыстарды іздей 

бастайды.  

Сҧрақ қою және жауап беру барысында тілдік қатысымдық бірліктер жҥзеге 

асырады.  

Аз уақыт ішінде материалдың мазмҧнын тҥсініп, жеткізе білу ҥшін асқан шешендік 

қажет. 

Бір сӛз тӛңірігінде бірнеше ой ӛрбіту арқылы сӛздік дәлдікке жетелейді.  

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында пікірлесу кезеңінде танымдық қорды сыртқа 

шығарып, тілдік қатынасқа тҥседі.  

Берілген сӛзге орай ҧғымдардың синонимдік қатарын қҧрастыру тілдік тапқырлықты 

қажет етеді.  

Мен сабақтарымда, кӛбінесе қазақ тілі пәнінде стратегияларды оқу бағдарламасына 

сәйкес біріздіжҥйелі тҥрде қолдануды жоспарлап отырмын. Сабақта қолданып жҥрген 

әдістерді  мынадай фазада қолдануға болады:  

І фазасы-қызығушылықты ояту. Ҥйрену процесі-бҧрынғы білетін және жаңа білімді 

ҧштастырудан тҧрады.  Оқушы жаңа ҧғымдарды, тҥсініктерді, ӛзінің бҧрынғы білімін 

жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте тҥседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы 

тҧрған мәселе жайлы оқушы не біледі,не айта алатындығын анықтаудан басталады.Осы 

арқылы ойды қозғату,ояту,ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жҥзеге 

асады.Оқушы ӛз білетінін еске тҥсіреді, қағазға жазады,кӛршісімен бӛліседі,тобында 

талқылайды.Осы кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Тҥртіп алу», «Ойлану», «Жҧпта 

талқылау», «Болжау», Әлемді шарлау»  атты стратегиялар жинақталған. 

ІІ-мағынаны ажыратуда  оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша 

жҧмыс істейді,тапсырмалар орындайды.Оның ӛз бетімен жҧмыс жасап,белсенділік 

кӛрсетуіне жағдай жасалады.Оқушылардың тақырып бойынша жҧмыс жасауына 

кӛмектесетін оқыту стратегиялары бар.Соның бірі INSERT. Ол бойынша оқушыға 

оқу,тақырыппен танысу барысында V- «білемін»,- - «мен ҥшін тҥсініксіз»,+ - «мен ҥшін 

жаңа ақпарат» ?- «мені таң қалдырады» белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. 

INSERT –оқығаның тҥсінуге,ӛз ойына басшылық етуге,ойын білдіруге ҥйрететін ҧтымды 

қҧрал. Бір әңгіменің соңына тез жету,оқығанды есте сақтау,мәнін жете тҥсіну-кҥрделі 

жҧмыс. Оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан тҥсіне алмау, ӛмірмен 

ҧштастыра алмау жиі кездеседі.  

Бҧл кезеңде  оқушылар білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сҧрауға 

әзірленеді. 

Ой толғаныс - бағдарламаның ҥшінші кезеңі. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

кҥнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ҧйымдастыру, ӛзіне,басқаға сын 

кӛзбен қарап,баға беруге ҥйретеді.Оқушылар ӛз ойларын,  ӛздері байқаған ақпараттарды 
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ӛз сӛздерімен айта алады. Бҧл сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі тҥрде ой алмастыру, ой 

тҥйістіру, ӛз ҥйрену жолын,кестесін жасау мақсатында басқалардың әр тҥрлі кестесін 

біліп ҥйренеді. Бҧл ҥйрену сатысы – ойды қайта тҥйіп, жаңа ӛзгерістер жасайтын кезең 

болып табылады. Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған «Бес жолды ӛлең», «Венн 

диаграммасы», «Еркін жазу», «Семантикалық карта», «Т кестесі сияқты стратегиялар әр 

сабақтың ерекшелігіне, ауыр–жеңілдігіне лайықтыла қолданылады. Сын тҧрғысынан 

ойлау-жеке тҧлғаға әсер етеді:  

1)танымдық процестеріне,   

2)еріктік процестеріне,  

3)сезімдеріне,эмоцияларына.  

Екінші кезеңге ӛтсек, оларды талдап маңыздылығы бойынша топтастыруға болады:    

1.Әдістердің тҥрлілігі.  

2.Белсенді практикалық іс-әрекетте болу. 

3.Басқалармен қарым-қатынас жасай білу, басқаларды тыңдай білу.  

4.Қажет болса ӛз кӛзқарасын ӛзгерту. 

5.Топтық тҧжырымға келе білу.  

6.Топ алдына шығып,ӛз ойын айта білу, қорғай білу.  

Осының бәрі де:   

-ӛздігінен білім ала білуін,   

-сын тҧрғысынан ойлау іскерлігін,  

-кейбір әдістемелік тәсілдерді дағдыға айналдыруын қалыптастырады.  

Сонымен қорыта айтқанда, мҧғалім сабақ процесін ҧйымдастырушы, бағыттаушы 

адам рӛлінде. Әр оқушыға ӛз ойын, пікірін айтуға мҥмкіндік береді, жауаптар тыңдалады. 

Жеке басын қҧрметтей отырып, білім беру-қазіргі оқытудың негізгі талабы.Ӛйткені 

оқушылардың бәрінің ойлау қабілеті бірдей емес. Сондықтан бҧл мәселеге психологиялық 

тҧрғыдан қарап,педагогикалық әрекет, әдістемелік шеберлікпен келу керек. Белгілі ғалым 

Ахмет Байтҧрсынҧлы осы орайда былай депті: «Шеберліктің белгісі-тҥрлі әдісті болу».  

Бір сабақтың әр кезеңдерінде тҥрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы кӛп нәтижеге 

жетуге болады. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінен оқушылардың соңғы жылдардағы 

табыстары қуантады.  

Мҧндай табыстар кӛп ізденудің,жаңаға деген айрықша ҧмтылыстың нәтижесінде деп 

ойлаймын. Қытай ойшылы Конфуций сӛзімен қорытындылысақ: «Оқытушы мен оқушы 

бірге ӛседі... Оқыту-жартылай білім алу».  
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Резюме 

В статье рассматривается о возможностях технологии обучения креативному  

мышлению на уроках казахского языка и литературы. 

 

Summary  

In article is considered about opportunities of technology of training in creative thinking at 

lessons of the Kazakh language and literature.  

 

  

БІЛІМ БЕРУДІҢ  ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ФИЗИКА САБАҒЫНДА 

ПАЙДАЛАНУ  

 

Кабижанова  А. А.,  

 «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің   

физика пәні мҧғалімі 

 

Мақалада білім берудің жаңа технологияларын физика сабағында пайдалану 

ерекшеліктері  туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: білім беру, жаңа технология, физика, сабақ, оқыту.  
 

«Ӛмір бойы білім алу» әрбір   қазақстандықтың жеке  қызығушылығына айналуы 

тиіс...» Н.Ә.Назарбаев. 

 

Оқыту — қазіргі заманның талаптарын ескере отырып, оқушылар тҧлғасын, білім, 

іскерлік және дағдыларды меңгерте отырьш, мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі. 

Оқыту -қоғамдық қҧбылыс тҥріндегі ересектердің мақсатты бағдарланған жҥйелі 

ҧйымдастырылған қоғамдық қатынастар тежірибесі, қоғамдық сананың даму нәтижесі, 

еңбек ӛндірісінің мәдениеті, қоршаған ортаны қорғау мен оны белсенді қайта ӛзгерту 

туралы, білімдерді аға ҧрпақтың ӛскелең ҧрпаққа ҥйретіп, оны олардың меңгеруі. Оқыту 

ҧрпақ сабақтастығын, қоғамның толық қҧндылықты қызмет атқаруын және тҧлғаның 

соған сәйкес дамуына мҥмкіндік жасайды. Оқытудың жаңа ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – 

ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жҥйесін дамытуда ақпараттық – 

коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және 

пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. 

Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті 

жҧмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы 

ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны 

меңгерген жеке тҧлға қалыптастыруды талап етеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында 

оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының 

қоғам мен еңбек нарығының ӛзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін 

кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және 

тиімді пайдалану міндеті қойылған. [1] 

Қазіргі білім жҥйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, 

ӛздігінен білім алуды дамыта отырып, ҥздіксіз ӛз бетінше ӛрлеуіне қажеттілік тудыру. 
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Бiлiм беру саласында инновациялық ҥрдiстi жҥзеге асыру мҧғалiмдерден ӛз мінез – 

қҧлықтарын, ҧстанымдарын, мҥмкіндіктерін тҥрлендiрудi талап eтедi. 

Дамыған елдердегі білім беру жҥйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі – 

оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларды пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жҥйесінде жаңашылдық 

қатарына ақпараттық кеңістікті қҥру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар 

меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының кӛлемі кҥннен кҥнге артып, мазмҧны ӛзгеріп отыр. 

Білім беру саласында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану 

арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру ҥрдісін модернизациялаудың тиімді 

тәсілдері пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде. 

Физика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың 

ақпараттық қҧзіреттілігін қалыптастыру атты баяндамамда қазіргі заман талабына сай  

ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды 

пайдалану оқушының білім беру ҥрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мҥмкіндік 

беретіндігі  туралы баяндалады. 

Оқушылардың ақпараттық қҧзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыпастыру 

қазiргi таңда ҥздiксiз педагогикалық бiлiм беру жҥйесiндегi ең кӛкейтестi мәселелердiң 

бiрiне айналып отыр. 

Физика сабақтарында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану-

дың тиімділігі: 

оқушының ӛз бетімен жҧмысы; 

аз уақытта кӛп білім алып, уақытты ҥнемдеу; 

білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық қҧбылыстарды тҥсіндіру 

арқылы жҥзеге асыру; 

қашықтықтан білім алу мҥмкіндігінің туындауы; 

қажетті ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; 

экономикалық тиімділігі; 

іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып ҥйрену; 

қарапайым кӛзбен кӛріп, қолмен ҧстап сезіну немесе қҧлақ пен есту мҥмкіндіктері 

болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр тҥрлі тәжірибе нәтижелерін кӛріп, 

сезіну мҥмкіндігі; 

оқушының ой-ӛрісін дҥниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану 

арқылы оның тиімділігін жҥйелі тҥрде кӛрсете біледі. Ақпараттық - коммуникациялық 

технологияны пайдалану оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын. 

Физикалық процестер мен қҧбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту мен 

жетілдірудің болашағы болып табылады, әсіресе оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін арттыруда, зерттеу жҧмыстарын дамытудағы ролі ерекше. Физикалық 

эксперименттерді модельдеу – оқытушыға  сабақта физикалық ҧғымдардың мағынасын 

тереңірек ашуға, оқушыларды физиканың қазіргі эксперименттік базасымен таныстыруға, 

физикалық қҧбылыстармен  зерттеу әдістерін толық тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. 

Электрондық оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу қҧралы – бҧл оқу 

курсының ең маңызды  бӛлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, 

энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жҥргізу нҧсқаулары, 

практикумға, курстық және дипломдық жобаларға нҧсқау және т.б. білім беруді 

басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген тҥрдегі 

баспаларды қамтитын электрондық оқу басылымы. 
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Оқытушы ҥшін электрондық оқулық – бҧл кҥнбе – кҥн дамытылып отыратын ашық 

тҥрдегі әдістемелік жҥйе, оны әрбір оқытушы ӛз педагогикалық тәжірибесіндегі 

материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық 

арқылы ҥй тапсырмасын, жаңа сабақты тҥсіндіруге және тест тапсырмаларын орындауға 

болады. 

Қазіргі таңда мен ӛз тәжірибемде оқушыларға физика сабағында электрондық 

оқулықты пайдаланып келемін. Онда әр тарауда тақырыптың мазмҧны, заңдары мен 

анықтамалары, тҥсініктеме сӛздігі мен қазақша – орысша сӛздік, кестелер, ғалымдардың 

ӛмірбаяндары, жаттығулар мен есептер, бақылау жҧмыстары қамтылған. Тараудағы оқу 

материалдары бойынша берілген анимациялық тәжірибелер оқушыларға физикалық 

қҧбылыстарды кӛрсете отырып, тҥсіндіруге ыңғайлы. 

Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау ҥшін тест сҧрақтары берілген. Бҧл тест 

сҧрақтарының нәтижесі әр оқушыға жауап беру деңгейіне қарай пайыздық кӛрсеткішпен 

бағаланып беріледі. Бҧл әдіс оқушының білімін кӛтеруге, сабаққа ынтасын 

қалыптастыруға оң әсер ететіндігі сӛзсіз. 

Электрондық оқулықтар мен компьютерлік оқу-әдістемелік қҧралдарды ӛз 

дәрежесінде қолдануды ҥйренген оқушылар зерттеуге қҧштар, ӛзі белсенді жеке жҧмыс 

істей алады. Оқытушының жҧмысын жеңілдетіп, оқушыны жалқаулықтан қҧтқарады. 

Электрондық оқулықтың бағалық – нәтижелік бӛлігі тесттер арқылы жҥзеге асады. 

Тест сҧрақтарына жауап бергеннен кейін оқушы диаграмма тҥрінде ӛзінің білім деңгейін 

кӛре алады. Оқытудың компьютерлік технологиясының оқу ҥрдісінде кеңінен енуі 

оқушылардың ӛзіндік және шығармашылық белсенділігін дамыта отырып, электрондық 

оқулық кӛмегімен олардың ӛзіндік жҧмыс тҥрлерін орындауға баулиды. 

Оқушы тҧлғасының дамуына ықпал жасайтын  электрондық оқулықпен сабақтар 

жҥргізудің негізгі міндеттері оқушылардың базалық білім, ептілік, дағдыларын игеру 

жҥйесін жетілдіру, оқыту ҥрдісінде теориялық және ӛнімділік ой қҧрастыру әрекеттері 

арқылы танымдық қабілеттерін белсендіру, танымдық қызығулары арқылы оқуға деген 

мотивациясын дамыту, оқу материалын игеруде және оқу іс-әрекеттерінде жете ҧғынуға 

талпындыру, ӛзіндік жҧмыстарының ізденісті-зерттеу тҥрлерін ҧйымдастыру, оқу 

ҥрдісінде компьютерлік технологияларды қолдану, әр тҥрлі шапшаңдықпен және әр тҥрлі 

кӛлемді оқу материалын игерудің мҥмкіншілігін ашу. Осы міндеттер негізінде дәстҥрлі 

білім беру жҥйесінде де оқушы дамуына жәрдемдесетін оқу тобында оқытушылар мен 

оқушылардың кҥш-жігерлерін біріктіретін оңтайлы жағдай тудыратын тілектестік жҧмыс 

жағдайын қалыптастыру, оқушы мен мҧғалімнің қарым-қатынасы әрекеттестік ҧстанымы 

мен жеке тҧлғалық тҥсінісушілік негізінде іске асырылуы, шығармашылық мҥмкіншілігін 

тудырып, қабілеттерінің жан-жақты дамуына ынталандыруды кӛздеген әр тҥрлі әдіс-

тәсілдерінің кең қолданылуы (диалог-сабақтар, есеп талдау, әр тҥрлі тәсілмен шығару, 

кері есеп қҧрастыру, есепті тексеру, пікірталас, іскерлік ойын сабақтары, т.б), балалардың 

эмоционалды-сезімділік және абстрактілі,қисынды ой қҧрастыруын дамытуға ықпал 

етілуі, танымдық қызығуын арттырып және білім алу нәтижелерін жҥйелі талдаудан 

ӛткізіп бағалау, ӛздерінің жетістіктерін ӛздеріне талдатып, ӛзіндік бағалау әрекеттерінің 

ҧйымдастырылуы сияқты ерекшеліктері де бар. 

Электрондық оқулық пән оқытушылары ҥшін бҧл кҥнделікті дамытылып отыратын 

ашық тҥрдегі әдістемелік жҥйе, оны сабақта қолдану оқытушының шығармашылықпен 

жҧмыс жасауына, белсенділігін арттыруына мол мҥмкіндік береді. 

Білім беру ҧйымдарының даму болашағы қоғамның даму ҥрдісімен ҥнемі ӛсіп 

отыратын ақпарат кӛлемінің әртҥрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде жаңа 

оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жҧмыс жасау заман талабына сай 

талап етілуде. Оқу процесінде оқытудың ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларын тиімді пайдалану және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. 
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Атап айтсақ, оқушылардың ӛз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, 

шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес 

жҧмыстарын ҧйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 

бҧрын алған білімдерін кеңейтіп, ӛз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. 

Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест 

жҧмыстарын орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен жҧмыс жасауға 

дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы тҥрлі суреттер, видеокӛріністер, дыбыс және 

музыка тыңдатып кӛрсетуге болады. Бҧл, әрине  мҧғалімнің тақтаға жазып тҥсіндіргенінен 

әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің кӛмегімен 

оқушыларға ҧғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың қҧштарлығы оянады деп 

есептеймін. Осылайша оқыту қҧралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол оқушыларды 

даралай оқытуда жаңа ақпараттарды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 

тестік бақылауға арналған бағдарламалық қҧрал. 

Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты 

міндеттерінің бірі – жеке тҧлғаның қҧзіреттілігін дамыту. Қҧзірет – оқушының жеке және 

қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім 

дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Қҧзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан-

жақты игеруінен кӛрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық қҧзыреттілік – бҧл жеке тҧлғаның 

әртҥрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жҥзеге асыру жәнеақпараттық – 

коммуникациялық технологияның мҥмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. 

Оқушылардың тҥпкілікті қҧзіреттіліктері – білім берудің жаңа  нәтижелер. Қҧзіреттілікті 

оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – 

оқу нәтижесінде ӛзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана 

алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа. 

Ақпараттық қҧзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларды 

ақпаратты беру, тҥрлендіру және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың 

компьютерлік технологияны ӛз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Пән оқытушылары білім беру жҥйесін ақпараттандыруды дамыту бағытында 

кәсіптік лицейдің оқу – тәрбие ҥрдісін ақпараттандыру мен барлық пәндерге  ақпараттық – 

коммуникациялық технологияның мҥмкіндіктерін  пайдалану және ӛз пәнін оқытудың 

сапасын арттыру жағдайында олардың ақпараттық қҧзырлылығы қалыптасқан тҧлға 

болуы қажет. 

Басқаша айтқанда, бҧл кеңістікке ең алғаш еніп, оны жҥйелі және кәсіби бағытта 

енуін қамтамасыз ететін мҧғалім. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ӛте кӛп. Ақпараттық 

ортада жҧмыс жасау ҥшін кез келген педагог ӛз ойын жҥйелі тҥрде жеткізе алатындай, 

коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана 

алатын, Он-лайн режимінде жҧмыс жасау әдістерін меңгерген мҧғалім болуы тиіс. 

Сӛзімді қорытындылай келе тӛмендегідей ҧсыныстарға тоқталамын: 

кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық қҧрал – 

жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен  

және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету; 

кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану 

бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ҧйымдастыру; 

Ақпараттық қҧзіреттілікті қалыптастырудан кҥтілетін нәтиже жаңа заманға сай 

ақпараттық мәдениеті мен қҧзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жҥзінде 

қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тҧлға 

қалыптастыру. 
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Білім беру жҥйесін ақпараттандыру  мен ақпараттық – коммуникациялық 

технологияны оқу – тәрбие ҥрдісінде пайдалану оқушының ӛз мамандығына 

қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, 

ғылыми кӛзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар 

даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сӛзсіз. 
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Резюме 

В статье рассматривается об особенностях использования новых технологии на 

уроках физики.   

Summary  

In article is considered about features of use new technologies at physics lessons. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования речевой культуры учащихся с 

помошью использования новых технологии на уроках русского языка и литературы.  

Ключевые слова: речь, культура, урок, русский язык, формирование.  

                                                    

В последнее время стала все более осознаваться ограниченность дальнейшего 

развития общества посредством только технического прогресса и экономического роста. 

Всѐ больше становится очевидным, что будущее развитие определяется, прежде 

всего, уровнем культуры, уровнем понимания проблем, которые необходимо решать, и 

мудростью человека. 

Мне представляется совершенно очевидным, что будущее России в значительной 

мере зависит от того, удастся ли сохранить национальную культуру, нормативный 

русский язык и образование. 

Культура и язык, язык и история народа, язык и общество – эти темы всегда 

волновали умы не только гуманитариев, но  и многих представителей так называемых 

точных наук. В живом языке народа отражается вся его жизнь, история его материальной 

и духовной культуры. 

Русский язык по общему числу говорящих занимает пятое место в мире (после 

китайского, хинди вместе с близким ему урду, английского и испанского языков). В той 

или иной степени им владеют около полумиллиарда человек, его изучают не менее чем в 

140 странах мира.  Обучение русскому языку как иностранному имеет свои особенности, 
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отличающие его как от овладения родным языком, который усваивается в раннем возрасте 

неосознанно и стихийно, так и от обучения другим общеобразовательным и специальным 

дисциплинам. Усвоение иностранного языка не дает человеку непосредственных знаний о 

реальной действительности (в отличие от математики, истории и других дисциплин). Это 

обстоятельство дало основание говорить о «беспредметности» иностранного языка и его 

предназначенности для овладения содержанием других, «предметных» учебных 

дисциплин. Таким образом, овладение средствами изучаемого языка (его лексикой, 

грамматикой, фонетической системой) - это лишь одна из сторон изучения иностранного 

языка. Главное - для чего эти средства будут использоваться в будущей 

профессиональной деятельности учащегося. В качестве ведущей рассматривается 

практическая цель обучения, направленная на овладение языком как средством общения и 

приобретения умений, необходимых для успешного владения языком [1]. 

На постсоветском пространстве помимо России есть как минимум три страны, где 

судьба русского языка не вызывает никакого беспокойства. Это Белоруссия, Казахстан и 

Киргизия.[2;22-24] Особняком в этом ряду стоит Украина. Здесь языковая ситуация 

своеобразна, а языковая политика приобретает порой крайне странные формы, что мы и 

наблюдаем в настоящее время.   

В последние годы отечественная педагогика стала ориентироваться на изменения, 

которые произошли в стране и которые предъявляют новые требования к современному 

учителю. Современный учитель, прежде всего – это профессионал, он соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам. Учитель тогда – педагог-мастер, если он умеет учить всех без 

исключения детей. Итак, как же я формирую речевую культуру учащихся на уроках 

русского языка и литературы? 

Говоря о необходимости повышения культуры устной и письменной речи своим 

учащимся, я привожу в пример исторические сведения о воспитании детей в семье 

Воронцовых, видных политических деятелей эпохи правления Елизаветы Петровны. По 

свидетельству историков, они рано пристрастились к чтению. Отец выписал им из 

Голландии хорошо подобранную библиотеку. К 12 годам были прочитаны Вольтер, Расин, 

Корнель, Буало. Детей с ранних лет привлекали к участию в серьѐзных разговорах, 

знакомили с иностранными послами. Программу воспитания завершали путешествия, во 

время которых они были обязаны каждую неделю писать отцу, дяде и другим 

родственникам. Вот как наставлял отец своего юного сына: «…все, что случится 

достопамятного, записывай, чтобы вояж служил тебе в пользу». Письма юношей 

производили большое впечатление своей серьѐзностью, зрелостью оценок и взглядов. 

Активная речевая деятельность вырастает из потребности рассказать о своих 

наблюдениях, мыслях, впечатлениях, чувствах, переживаниях. А такая потребность 

возникает и складывается тогда, когда жизнь ребенка наполнена разнообразными 

познавательными интересами и впечатлениями, богата духовно и эмоционально. Вот и 

выходит, что учить ребенка говорить - это значит учить видеть и наблюдать, думать и 

чувствовать, - это значит расширять его жизненный опыт. 

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами родного 

языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в свое речевое развитие. Наиболее 

важные ступени в овладении речью приходятся на школьный периоды. Учитель обязан 

совершенствовать речь ребенка, обогащать его словарный запас, развивать и повышать 

культуру речи и всех ее выразительных возможностей, ибо речь – это важная и широкая 

сфера деятельности человека. 

Е.Н. Ильин, известный педагог, заметил: «Соедините Духовность и Игру, а проще – 

учебу и интерес, вот и выход на все проблемы и из всех проблем, какие давно и 

мучительно волнуют школу». 
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Одним их эффективных методов формирования речевой культуры учащихся считаю 

применение игровых, ролевых ситуаций. Обращение на уроке к игре объясняется тем, что 

еѐ эмоциональность, спонтанность позволяет: во-первых, включить учащихся в занятие 

неформально, стимулирует его к активному участию в уроке; во-вторых, в любом случае 

игры - грамматические, лексические, литературные, ролевые способствуют 

совершенствованию словарного запаса школьников, развитию грамматических, речевых 

умений и навыков, повышает интерес к предмету. Вот некоторые примеры игровых 

ситуаций: «Ассоциации», «Кроссворд», «Лингвистическая сказка». 

Работа над проектами ( «Говорим правильно», «Фразеологизмы», КВН, Турниры 

знатоков русского языка и т.д.). Защита иллюстраций к произведениям, «Проба пера». 

В старших классах – инсценировки, постановка проблемных вопросов, которые дают 

возможность учащимся выступать, отстаивая своѐ мнение, опираясь на изученный 

материал, факты, порой полярные взгляды критиков на то или иное произведение. 

Работа с художественными текстами на уроках русского языка способствует не 

только развитию речевой грамотности, но и  формированию диалектического 

мировоззрения, ведь язык – это способ осмысления и постижения бытия. Уроки русского 

языка – это диалог ученика с учителем, с другими учащимися, наконец, с автором 

художественного текста. Это обсуждение языковых проблем, поиск, открытие писателя, 

его замысла и себя через текст. Эта активная исследовательская деятельность, когда 

многие ответы на сложные вопросы, поставленные художественной литературой, 

приходится искать самому, и у каждого они могут быть свои. В художественном тексте 

мы видим внутреннюю силу языка. Язык помогает нам познать мир, думать, учиться, 

совершенствовать себя. 

Давайте говорить и писать правильно! 

Как бы хотелось слышать вокруг речь, лишѐнную каких бы то ни было ошибок: 

грамматических, синтаксических, лексических, орфоэпических, фонетических – любых! 

(пример – городская библиотека). 

В статье «Формирование речевой культуры учащихся на уроках русского языка 

и литературы»  раскрывает понятие, предмет и проблемы культуры речи. Статья 

посвящена проблеме культуры речи школьника и представляет собой описание. Сущность 

проблемы состоит в исторической изменчивости литературных норм, «крепости» их по 

отношению к различным сторонам языка, вариативность норм и их колебания, 

соотношение структуры языка и нормы в процессе речевой деятельности, терминологии, 

теоретических основах нормализации и языковой политики. 

В статье говорится о том что, в 20-х годах прошлого века было немного 

психологических попыток подойти к реальным истокам мышления, соотнести его с 

деятельностью немногочисленных попыток выделялись ранние работы Ж. Пиаже и В. 

Штерна. Учитывая эти работы, Л. С. Выготский исследует проблему соотношения 

мышления и речи в своих трудах «Мышление и речь». Для него младенец, даже не 

отделенный от матери физически, а затем биологически, с самого начала социальное 

существо, и его деятельность с самого начала пронизана обращением к взрослым, 

общением с ними. 

Сущность проблемы заключается в том что, В последние десятилетия культура 

русской речи переживает становление как довольно самостоятельная дисциплина со 

своим предметом и объектом исследования и описания материала. В области культуры 

речи наиболее успешно развивались следующие теоретические дисциплины: 

1) вариативность норм; 

2) функциональность в оценках нормативного характера; 

3) соотношение вне – и внутри - лингвистических факторов в становлении, развитии 

и функционировании литературных норма; 
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4) место и роль литературонормативных элементов в структуре национального языка 

и др. 

Статья делится на части: начинается с понятия речи как средства мышления, 

заканчивается понятием, предметом и проблемами культуры речи. 

Далее говорится что, в своей работе Выготский уделяет особое внимание динамике 

развития научных и житейских понятий. Этот вопрос решался неодинаково различными 

психологами, и если одни полагали, что спонтанное развитие ребенка должно достичь 

известной зрелости, чтобы стало возможным усвоение научных понятий, и что обучение 

должно следовать за развитием, то другие исследователи считали оба процесса идущими 

параллельно и лишь взаимодействующими друг с другом. [2] 

В основной части излагается что, русской речи переживает становление как 

довольно самостоятельная дисциплина со своим предметом и объектом исследования и 

описания материала. 

Культура речи означает использование языковых средств, оптимальных для данной 

речевой ситуации. Другими словами, она предполагает владение говорящим различными 

функциональными стилями. Функциональность (целесообразность) и вариативность 

представляют важнейшие стороны общей проблемы культуры речи. Между тем 

абсолютизация одной из сторон, рассмотрение ее в отрыве от другой приводит 

современных исследователей к созданию особых дисциплин или «учений», 

претендующих на господствующее место в проблемах культуры речи.   
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Тҥйін 

Мақалада орыс тілі және әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдана 

отырып, оқушылардың тіл мәдениетін қалыптастыру мәселесі туралы қарастырылады.  

 

Summary 

In article is considered the question of formation of speech culture of pupils with the help 

of use new technologies at lessons of Russian and literature. 
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Секция 5 

 

Энергетика, природные ресурсы и охрана 

окружающей среды 
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ТІРШІЛІК ЕТУШІ НЕГІЗГІ ОРТА ЖӘНЕ ОЛАРҒА АҒЗАЛАРДЫҢ  

БЕЙІМДЕЛУІН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

Ҥмбетбекова М.З.,  

 «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

география пәні мҧғалімі 

 

Мақалада тіршілік етуші негізгі орта және оларға ағзалардың бейімделуін 

географиялық зерттеу мәселесі туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: тіршілік, орта, ағза, география, табиғат.  

 

Кез келген тірі организм ӛзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста 

ғана ӛмір сҥре алады. Ш.Айтматов айтқандай «Адам табиғатты тҧтынушы ғана емес, 

сонымен қатар бағындырушы. Олар – топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және 

атмосфералық әр тҥрлі қҧбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі организмдерге оң 

немесе теріс әсер етуі мҥмкін. Сондықтан әрбір организмнің ӛзіне ғана колайлы ортасы 

немесе мекені болуы тиіс. Мәселен, кӛлбақа ҥшін қалыпты ӛсіп-кӛбеюіне қолайлы орта -

ылғалы мол кӛл жағасы. Ал, куаң дала немесе шӛлейтті жерлер ол ҥшін қолайсыз, ӛмір 

сҥре алмайтын орта болып табылады. Бірақ та организм ҥшін табиғаттың барлық 

элементтері белгілі мӛлшерде кажет және жиынтық кҥйінде әсер етеді. Олардың біреуі ӛте 

қажет, екіншілері орташа, ал ҥшіншілері мҥлдем кажет емес зиянды болуы мҥмкін. 

Сонымен орта дегеніміз — организмнің ӛсіп-кӛбеюіне, тіршілігіне, дамуы мен таралуьна 

тікелей жанама әсер ететін айнала қоршаған орта компоненттерінің жиынтығы. Ал, 

организмге кажетті жағдайлар деп — тек сол органим ҥшін алмастыруға келмейтін табиғи 

ортаның элементтерін айтамыз. 

Ортаның факторлары және ағзалардың оған адаптациясы. 

1) Орта және орта факторлары, оларды топтау. 2) Ағзаға орта факторларының әсері 

етуінің кейбір жалпы заңдылықтары. 3) Адаптация биологиялық  қҧбылыс ретінде. 4) 

Тіршілік ету ортасы.  

Экологиялық факторлар дегеніміз – организм ҥшін қажетті немесе теріс әсерін 

тигізетін ортаның элементтерін айтамыз. Табиғатта экологиялық факторлардың әсеріне әр 

тҥрлі реакция береді. Мәселен: ащы суда тіршілік ететін организмдер ҥшін тҧз және 

минералды заттар шешуші роль атқарса, ал тҧщы су организмдері ҥшін қажеті шамалы.             

Факторлар ҥшін негізгі топқа жіктеледі: абиотикалық, биотикалық және антропикалық. 

а) Абиотикалық факторлар дегеніміз – организмдерге әсер ететін бейорганикалық 

ортаның жиынтығы. Олар – химиялық және физикалық деп бӛлінеді. Сол сияқты жердің 

рельефі, геологиялық және геоморфологиялық қҧрылымы, ортаның сілтілік немесе 

қышқылдығы, космостық сәулелер т.б факторлар организм ҥшін әр тҥрлі деңгейде әсер 

етеді.                

б) Биотикалық факторлар дегеніміз – тірі организмдердің бір – біріне және ортаға 

жағымды немесе жағымсыз әсер етуі. Бҧл ӛте кҥрделі процестер жиынтығы. Ӛйткені, тірі 

организмдер бір- бірімен қоректену, бәсеке, паразиттік, жыртқыштық, селбесіп тіршілік 

ету арқылы алуан тҥрлі қарым – қатынаста болады. Аталған қарым – қатынастар ӛсімдік 

пен ӛсімдік, жануар мен ӛсімдік немесе жануарлар мен жануар арасында болуы мҥмкін.   

в) Антропикалық факторлар дегеніміз – айнала қоршаған ортаға тигізетін адам баласы іс 

— әрекетінің тікелей немесе жанама әсері. Адам баласы ӛзінің материялдық игілігі ҥшін 

табиғат байлықтарын игеруге мәжбҥр болады. Нәтижесінде, ірі кешендер, ӛнеркәсіп, 
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зауыт, кен байыту, автокӛліктер, ауыл шаруашылығы салалары дами тҥседі. Ал олардан 

зияны әр тҥрлі газдар, қалдықтар, лас сулар, химиялық зиянды қосынды заттар айнала 

қоршаған ортаға тҥседі.  

Тіршілік етуші негізгі орта және оларға ағзалардың адаптациялануы 

(бейімделуі). Жер бетіндегі  тірі ағзалар тіршілік етуіне байланысты мына тӛмендегі тӛрт 

тіршілік ортасына бӛлінеді. 

1.Сулы орта 

Су – тіршілік ортасы ретінде ӛзіндік ерекшеліктермен ерекшеленеді,яғни, қысымы 

жоғары, қысымы бірден тӛмендейді, оттегінің аздығы, кҥн сәулесін кҥшті сіңіреді. Сулы 

ортада ӛмір сҥретін ағзалар – гидробионттар деп аталады. Гиробионтар – суда  ӛмір 

сҥретін экологиялық топтарға жататын – планктондар (ӛсімдіктекті ағзалар –

фитопланктондар, жануартекті ағзалар – зоопланктондар) жатады.Судың жоғарға  

қабатында ӛмір сҥретін, ауалы қабатпен жанаса ӛмір сҥретін ағзалар – нейстондар деп 

аталады. Суда жақсы жҥзетін, су ағысына тӛтеп бере алатын жануарлар нектондар деп 

аталады. Су тҥбінде мекен етуші ағзалар бентостар деген атқа ие болды (Ӛсімдіктекті 

ағзалар – фитобентос, жануартекті ағзалар – зообентостар). 

Гидробионттардың бейімделу ерекшеліктері. Су жануарларының  сулы ортада 

бағытын табуы, кӛру бағытының шектеулілігі, дыбысқа  жоғары бағыттылық (эхолокация 

–дыбыс толқындарының  таралуын қабылдау (киттәрізділер) Фильтрация (сҥзу) —

қоректену кӛзі. Кейбір  гидробионттар қоректенуі жағынан ӛзгелерден ерекшеленеді, 

олар  кӛп мӛлшердегі суды  сҥзіп, ондағы  кездесетін  органикалық заттар текті ағзалармен 

кӛптеген ҧсақ ағзаларды ҧстап қорек етеді. Су тоғандарының кеуіп қалу жағдайларына 

бейімделушілік ерекшелктері. Бҧндай су тоғандары негізінен  ӛзен тасқындарынан, қатты 

жаңбырдан, қардың кӛп мӛлшерде еруінен кейін уақытша пайда болады да, жануарлар 

тоғанға  ерекше жағдайдағы ӛмірге – гипобиозға бейімделіп алады, ол кезде олар аз 

қозғалады, тіпті цисталық  кезеңдегі ӛмір кешеді десе де болады. 

2.Қҧрлықты орта. 

Ауа ортасындағы тіршілік сулы ортаға қарағанда эволюциялық дамуда кейінірек 

пайда болды.Сулы ортаға қарағанда бҧл ортадаға ӛмір кҥрделірек. Жанурлар денесі 

ауамен қоршалған- газтәрізді ортада қысым тӛмен, оттегінің мӛлшері жоғары,су 

тамшыларының мӛлшері керісінше тӛмен. Бҧлар тыныс алу жағдайын кҥрт 

ӛзгертеді,сонымен қатар, су алмасу мен тірі ағзалардың қозғалысы да ӛзгереді. Кӛптеген 

тҥрлерде  ауа лектерінің  кӛмегімен таралу – анемохория дамыған. Ауа лектерінмен 

ағзалардың пассивті қабылдануы –аэропланктондар деп аталады.  Бҧл ортаның ӛзіндік 

ерекшелігі – температураның жылдам  ӛзгеруі болып табылады. Қҧрлық —  ауалы 

ортаның  жағдайы ондағы ауа – райының ӛзгерісіне  тікелей байланысты.Ауа – райының 

ӛзгерісіне байланысты  жер бетінің 20 км. бетіндегі  атмосферасының   ҥздіксіз ӛзгерісіне 

әкеледі (тропосфераның шегі). Ауа–райының кӛп жылдық  тҧрақты ӛзгерісі сол жердің 

климатына сәйкес сипатталады. Сонымен қатар, жерҥсті тіршілігі ҥшін ол жердің  жарық 

тҥсу жағдайы, жергілікті жер рельефі және  грунтының қҧрамы, жауын – шашындардың 

(жауын, бҧршақ, қар) мӛлшеріне де кӛп байланысты. 

3.Топырақ – тіршілік ортасы. 

Топырақ – қҧрлық ҥстінің жҧқа борпылдақ, ауамен байланысып жататын бӛлігі. Бҧл 

ҥшфазалы жҥйе, оның  қатты бӛлігі ауаме, сумен қоршалып жатыр. Олар газ бен сулы 

ерітінділермен  толтырылған жолақтардан тҧрады. Бҧндағы температура ӛзгеріп отырады, 

жер беті  ӛлген жан- жануарлар мен ӛсімдіктер қалдықтарының шіріндісінен пайда болған 

органикалық және  минеральдық қорлармен жинақталған. Сондықтанда топырақ 

тіршілікке бай. 

Топырақтағы ағзалардың экологиялық топтары: 
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Микрофауна - топырақтағы ӛте ҧсақ ағзалар (қарапайымдылар, колораткалар, 

тихоходтар мен нематодтар және т.б.). Олар ҥшін топырақ – микросу тоған жҥйесі. 

Мезофауна - недәуір ірілеу ағзалар (0,1 – ден 2-3 мм – ге дейінгі) жиынтығы, 

негізінен буынаяқтылар (кенелер,алғашқы қанатсыз жәндіктер мен қанаттылардың ҧсақ 

тҥрлері, қырықаяқтар және басқалар).Олар ҥшін топырақ ҧсақ ҥңгірлер жҥйесі сияқты. 

Макрофауна - 2-20 мм.-ге дейінгі кӛлемдегі денелі жәндіктер (қҧрттар,қырықаяқтар, 

жәндіктер,шаянтәрізділер). 

Оларға топырақ – қатты орта болып есептеледі де, қозғалыс кезінде  аздаған  

механикалық кедергілер келтіреді. 

Топырақ мегофаунасы – бҧлар ірі жер қазушылар, негізінен сҥтқоректілер болып 

келеді (слепыштар,слепушонкалар, цокорлар,кӛртышқандар және басқалар), олар  ӛмірін 

топырақ астында ӛткізеді де, қазуға бейім келеді. 

Інде тіршілік етушілер (суырлар, борсықтар,саршҧнақтар,тушкандар, қояндар және 

т.б). Олар негізінен жердің  ҥстінде қоректенеді де, кӛбеюі, қыстаулары, тынығулары, ӛз 

жауларынан қорғанысы топырақта  жҥреді. Топырақ жануарлардың эволюциялық 

дамуында ӛте ҥлкен роль атқарды. 

4.Тірі ағзалар – тіршілік ортасы. 

Тірі ағзалардың денесін тіршілік ортасы ретінде пайдалану – табиғаттағы бҧрыннан 

келе жатқан табиғи қҧбылыс. Тіпті микроағзалар (бактериялар, біржасушалы балдырлар) 

паразиттер мен симбионттардан тҧратын  бірлесе тіршілік ететін ағзалармен қатар ӛмір 

сҥреді. Паразиттік ӛмір сҥру жағдайларының ӛзіндік  оңды жақтары мен кемшіліктері бар. 

Оңды жақтары: a) Қорекпен  ӛзінің тіршілік етуші  қожасының  ағзасы арқылы 

ҥнемі  толық қамтамасыз етіліп тҧрады. Паразиттердің  тез ӛсуі  кӛбеюге және басқа  

ағзаларды  залалдауға себепші болады. в) Сыртқы ортадан туытын әсерлерден толық 

қорғанышта болады. 

Кемшіліктері: а) Ткандар мен  жасуша ішіндегі ӛмір сҥрушілер ҥшін тіршілік 

кеңістігі  шектеулі. в) Оттегімен қамтамасыз етілуі кҥрделі.  

Сондықтан да, осындай жағдайларға қожа ағзасы да, паразитер де эволюциялық 

даму жағдайында  әркімнің ӛзінше бейімделушілігі қалыптасқан. 
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Резюме 

В статье рассматривается о природной среде, а также об географической адаптации 

живых организмов к среде.  

 

Summary 

In article is considered about environment, and also about geographical adaptation of live 

organisms to the nature. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


